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1.

Inledning

Denna verksamhetsberättelse beskriver Föreningen
Energisystemteknologernas verksamhet under året 2020 som bedrevs i
styrelsens regi. Verksamheten utgick från den verksamhetsplan som
antogs i början av verksamhetsåret 2020 efter dialog med föreningens
medlemmar där medlemmarna gavs möjligheten att påverka den. Året
påverkades i synnerhet av den pågående pandemin som ledde till
förändringar genom året.

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
energisystemsstudenter att komma i kontakt med relevanta företag.

2.

Organisation
2.1.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen år 2020 bestod av tio stycken ledamöter varav en
stycken ordförande under vår- respektive hösttermin.
Styrelseledamöternas ansvarsfördelning 2020-01-01 fram till
2020-06-30 var följande:

Ordförande: Karar Al Obeid
Vice ordförande: Dena Azarang
Näringslivsansvarig: Henrik Sollenberg
Studierådsordförande: Sofia Borg
Studiesocialt ansvarig: Madeleine Eide
Klubbmästare: Julia Mikaelsdotter
Idrottsansvarig: Philip Clarstedt
Alumnansvarig: Matilda Blomander
Internationellt ansvarig: Anton Barr
Informationsansvarig: Benjamin Moberg Safaee
Styrelseledamöternas ansvarsfördelning under perioden från
2020-06-30 fram till 2020-12-31 var följande:
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Ordförande: Karar Al Obeid
Vice ordförande: Dena Azarang
Näringslivsansvarig: Kristina Levin
Studierådsordförande: Sofia Borg
Studiesocialt ansvarig: Madeleine Eide
Klubbmästare: Julia Mikaelsdotter
Idrottsansvarig: Jakob Brisback
Alumnansvarig: Ellinor Lernstål
Internationellt ansvarig: Emilia Udd
Informationsansvarig: Navid Jerström

2.2.

Styrelsen

Styrelsen sammanträdde under läsåret i regel varje tisdag, med undantag
för tentaperioder, från 17:30 fram till 18:30 under vårterminen och från
12:15 - 13:00 under höstterminen över plattformen Zoom på grund av
rådande pandemi. Ordförande skickade inför varje möte ut en kallelse
med bifogad föredragningslista. Under möten förs protokoll av
sekreterare, som sedan justeras av för varje möte vald justerare.

2.3.

Stormöte

Föreningen höll under verksamhetsåret i två stycken stormöten,
2020-05-06 och 2020-11-21. Stormöten är föreningens högst beslutande
organ dit alla föreningens medlemmar och programstudenter vid
civilingenjörsprogrammet i energisystem kallas. Stormöte hålls ordinarie
en gång per termin. Mötestiden för respektive möte var 15:30 över
plattformen Zoom
För att höja deltagarantalet till stormötet HT20 valde styrelsen att dela ut
en 50 kronors Foodorakupong för alla närvarande under hela mötet.
Deltagarantalet på respektive stormöte var:
●
●

Stormöte VT20: 43 st
Stormöte HT20: 72 st

Under 2020 har en proposition lämnats in gällande att ha två stycken
klubbmästare som kan dela arbetet på grund av hög arbetsbelastning.
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2.4.

FET-lunch

FET-lunch är medlemsträffar där styrelsen och föreningsengagerade
informerar om det löpande arbetet och där medlemmarna ges möjlighet
att ställa frågor. Under 2020 har en FET-lunch anordnats. Vanligtvis hålls
två stycken, en per termin men på grund av pandemin valde styrelsen att
inte anordna under höstterminen. FET-lunchen var välbesökta, med ca
50-100 deltagare. Under FET-lunchen har föreningen bjudit deltagarna
på fika. Följande FET-luncher och teman har anordnats:
●

●

11 mars: presentation av de nytillsatta styrelsemedlemmar,
preliminär verksamhetsplan, budget och kommande event. Det
bjöds på fika och kaffe.
Höstterminens FET-lunch ställdes in på grund av pandemin.

2.5.

Befattningsbeskrivningar

Under 2020 fick respektive styrelseledamot ansvar att läsa igenom
befattningsbeskrivningar beträffande deras post. På så sätt finns det
underlag att i framtiden vid behov uppdatera posterna om behovet finns.

2.6.

GDPR

Under maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning, GDPR. Detta
innebar ett ändrat arbetssätt för föreningen gällande hanteringen av
personuppgifter. Likt föregående styrelsen har styrelsen 2020 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.

Medlemsregistrering

I samband med den då planerade ES-veckan i april 2020 skedde en
uppdatering av medlemsregistret i FET, vilket i praktiken innebar att
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medlemsregistret nollställdes och medlemmarna fick fylla i sina
uppgifter på nytt. Anledningen bakom det 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 2020.

2.9.

Föreningspolicy

Inom FET har vi sex olika policys för miljöarbete, föreningens ekonomi,
engagerarmärke, GDPR, engagerad inom FET och ES-medaljer. Där
policyn om ES-medaljer tillkom för att ge incitament till ett större
engagemang inom FET. Där de som haft ett större engagemang vill FET
erbjuda möjlighet till att köpa en medalj som bevis på detta.

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 2020 kallat till studierådsmöten två
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.
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I programrådet för energisystem finns 2 studentrepresentanter.
Vanligtvis ska det vara 5 studentrepresentanter, varav tre ordinarie
ledamöter, en suppleant och en permanentadjungerad. Programrådet har
varit tre gånger per termin. Diskussion kring att få fler att vara
studentrepresentanter har förts med Henrik Sjöstrand och kommer att
fortsätta år 2021.
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. 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.

3.2.

COVID-19

På grund av rådande pandemi har året 2020 inte varit det samma som
tidigare år. Det här året ställdes en hel del planer in eller ändrades på
något vis. Därav har styrelsen inte kunnat genomföra alla planerade
aktiviteter som nämnt i verksamhetsplanen för år 2020. Under
höstterminen skickade styrelsen ut en enkät till sina medlemmar
angående pandemin för att se vad medlemmarna hade för ståndpunk
angående olika aktiviteter planerade av styrelsen. Det blev delade
meningar kring situationen. Styrelsen beslutade att ställa in alla sina
planerade fysiska aktiviteter fram till slutet av terminen.

3.3.

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 tagit fram nya studentrepresentanter och haft regelbundna
möten med studentrepresentanterna och studieråds ansvarig. Dessutom
har fortlöpande arbete med att förbättra den studiesociala miljön
bedrivits.
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3.3.1.

Sektionsrum

Arbetet med sektionsrummet har fortsatt på samma sätt som tidigare år.
Ingen sponsor hittades tyvärr till rummet. En återvinning har satts fram
som studiesocialt ansvarig haft ansvar för. Utbudet i kiosken har
förändrats lite då veganskt alternativ har lagts till.
3.3.2.

Sektionsrumsansvarig

Studiesocialt ansvarig kunde välja två studenter på ES-programmet till
sektionsrumsansvariga. Det kontinuerliga arbetet med sektionsrummet
har underlättats i mycket hög grad av att det varit tre personer som
kunnat titta till rummet.
3.3.3.

Föreläsningar

Eventet Psykisk ohälsa, tema ensamhet gjordes under höstterminen och
ägde rum i december. Det var ett samarbete mellan ES, STS, X, I, K, W
och F där lunchföreläsningar och kvällsaktiviteter hölls över zoom. Det
var fem olika föreläsare som pratade om olika ämnen och två stycken
kvällsaktiviteter med quizekväll och yoga. Blev en uppskattad
eventvecka.
3.3.4.

Event

Under året som gått har corona påverkat eventen som kunde genomföras
mycket och utformningen på eventen. Under våren blev det ett event
med uppdrag under en månad på distans. Då designades ett nytt
ES-märke, sektionsrummet fick ett namn m.m. Under hösten blev
blodomloppet av fast i en mindre version för bara ES:are. Banor hade
satts upp med olika sträckor att springa och vi fikade utomhus efteråt.
Sedan genomfördes ett lunchevent där man fick ställa frågor via
instagram till en psykolog. Frågorna och svaren publicerades anonymt så
att alla kunde ta del av det. Det årliga julbordet fick tyvärr ställas in pga
corona.
3.3.5.

Utbildning

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.
3.3.6.

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
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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.

3.4.

Alumnverksamhet

En alumngasque arrangerades under vintern på kalmar nation. Det var
en mindre gasque med mellan 50-60 personer vilket passade kalmar
nations lite mindre festlokal. Eventet var uppskattat och balansen mellan
studenter och alumner var ganska jämn. Förhoppningsvis kan detta
event fortsätta efter pandemin då det både ger en möjlighet för nya
studenter att träffa alumner och men också möjligheten till återseende
för de som har tagit examen.
Alumnprogrammet anordnades under våren på distans på grund av den
pågående pandemin. Pengarna som skulle gått till att arrangera uppstart
och träffar fick studenter och alumner istället hämta ut i mat och
transporter hos den ekonomiskt ansvarige mot uppvisning av kvitto.
Tyvärr gjordes ingen uppföljning på hur detta fungerade, men på grund
av att alumnfonden finns tillgänglig kan verksamheten fortsätta under
pandemin.
Någon alumnlunch/föreläsning/kväll anordnades aldrig på grund av
pandemin.
Under höstterminen arrangerades försäljning och en invigning av ovvar
för de nya studenterna. Eventet corona-anpassades men gick att
genomföra och var mycket omtyckt. Invigningen bestod av en lekrunda
där studenterna fick samla poäng och samtidigt inviga sina ovvar.
Vinnarna tilldelades ett “tvätt hänvisnings”-märke för ovven. Under
hösten planerades det även julmiddag, tillsammans med studieråd och
studiesocialt, som dessvärre inte gick att genomföra på grund av
omständigheterna. Under hösten genomfördes däremot “Livet efter
examen” i samarbete med Uppsala Universitet vilket var ett digitalt
alumnsamtal där två alumner intervjuades angående livet efter examen
och studenter kunde lyssna samt ställa egna frågor via chatten. Det
uppskattades av samtliga!
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3.5.

Internationellt
3.5.1.

Ansökningsinformation

Under HT20 gavs fortlöpande information om utbyten via facebookgruppen Fetaste utbytet.
3.5.2.

Event

Under HT20 hölls en informationsträff om utbytesstudier på plats och
även via zoom. Totalt deltog ungefär 50 personer. Informationen gavs av
en representant från Teknat, Sonja och även en representant från
SLU-mobility. Det var även två äldre ES-are som var där och hade var sin
presentation om sina utbytesstudier för att ge inspiration.

3.6.

Företagsevent
3.6.1.

Lunch- & kvällsevent

Under våren 2020 genomfördes ett lunchevent med Upplands energi i
Siegbahnsalen på Ångström. Eventet handlade om företagets arbete med
bl.a. elnätet och energiproduktionen. Studenter från programmen
ES, STS, E och F deltog i evenemanget.
På grund av Corona blev det senare inga lunch eller kvällsevent.
Styrelsen arbetade under tiden med att ställa om till digitala event, som
planeras att börja under våren 2021.
3.6.2.

Instagram & hemsidan

Styrelsen arbetade med att marknadsföra företag på våra sociala medier
och hemsida. Det här var en del av hur vi kunde anpassa oss för den
rådande situationen. Vi kunde även marknadsföra privata
företagspresentationer där våra studenter kunde ta del av digitala
föredrag. Under höstterminen var vi med på ett företagsevent
tillsammans med Sweco och ett annat tillsammans med Hitachi Power
Grids.
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3.7.

ES-veckan

ES-veckan fick under vårterminen 2020 ställas in på grund av Corona,
vilket resulterade i mindre intäkter till föreningen. Det planerades senare
under höstterminen för en digital eventvecka, som blir i mars 2021.

3.8.

Sociala arrangemang
3.8.1.

Klubbverket

Klubbmästaren har, med hjälp av det egen tillsatta klubbverket om 7
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 gasquer,
beerpongturneringar eller mindre event som grillkvällar. Det har även
förekommit event tillsammans med andra sektioner, detta för att främja
relationen till dessa.
3.8.1.1.

Finsittningar

Under året har tre stycken finsittningar planerats; ES-gasquen,
SpekTechoLär samt Daesquen. Tyvärr blev ingen av dessa av på grunda
av Corona.
3.8.1.2.

Övriga sittningar

Under året har det planerats fyra stycken ovvesittningar, men endast två
av dessa blev av.
ES-gasquen: Eftersom att ES-gasquen blev inställd på våren så
anordnades denna istället som en ovvesittning under hösten. På grund av
pandemin gick det inte att ses för många människor åt gången, och
därför anordnades ES-gasquen som en tvådagars sittning, där olika
människor fick komma olika dagar. ES-gasquen hölls 18 och 19
september.
ESs, Kings and Queens: Ovvesittningen arrangerades på Bridgens hus,
tillsammans med K och Q. Detta var en av de första Bridgenssittningarna
sedan pandemin slog till, och vi jobbade därför främst med att utveckla
ett hållbart sätt att hålla en coronaanpassad sittning. Utöver det hade ES
ansvar för PR inför denna sittning.
DjungelFESSTS och HallowEen aDVenturES ställdes in.
3.8.1.3.

Pubrundor

Klubbverket anordnade en pubrunda under året, som hölls i början på
vårterminen. Pubrundor är ett mer avslappnat och enkelt sätt att umgås
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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. Pubrundan hölls den 28
februari och hade temat “Sport”.
3.8.1.4.

Beerpongturnering

Den 6 mars genomfördes en beerpongturnering tillsammans med Q.
Turneringen kallades för Eurovision Pong QontESt, och hade alltså
temat “melodifestivalen”. ES klubbverks främsta ansvar var ekonomi,
men delade även på diverse ansvarsområden med Q:s klubbverk.
3.8.1.5.

Lekrunda

Den 15 maj genomfördes en “lekrunda”, som var ett helt nytt koncept
som koms på i syfte att kunna genomföra event som var coronavänliga.
Konceptet innebar fyra stycken stationer med olika aktiviteter som
deltagarna roterade på. Deltagarna hade anmält sig i lag, och dom mötte
olika lag på olika stationer. Det togs dock åtgärder för att de olika lagen
aldrig skulle komma i “coronafarlig” kontakt med varandra.
3.8.1.6.

Grillkväll

Under mottagningen anordnade klubbverket en grillkväll för alla nya och
gamla ES-studenter. Klubbverket fixade grill och aktivitetsmöjligheter i
form av kubb, musikquiz mm. Mat att grilla fick varje student ta med sig
själv. Detta event ägde rum den 29 augusti.
3.8.1.7.

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. Innan sommaren blev det klart att det inte skulle gå att
genomföra kräftskivorna som vanligt, så klubbmästarna ställde om fokus
och planerade ett helt nytt event. Arbetet för den nya kräftskivan pågick
från slutet av april, och fortsatte under hela sommaren med ett par
timmars möten varje måndag utan undantag. Det var en logistisk kamp,
men i slutändan blev det ett vattenleksevent med tema “kräftskiva”.
Upplägget var att det fanns tre stycken stationer; en sittningsstation där
studenterna åt sin egenmedtagna mat och hade sittning, en
poängjaktsstation där studenterna fick olika uppdrag där de kunde samla
poäng, samt själva vattenleksstationen. På vattenleksstationen fanns det
fem olika vattenlekar, bland annat en slip n’ slide. Under kvällen roterade
studenterna på stationerna.
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Det samlades in poäng under kvällens gång, både på vattenlekarna och på
poängjakten, och vinnarlaget under kvällen kunde byta in sina vanliga
kräftskivemärken mot så kallade vinnarmärken.
ES kräftskiva genomfördes tillsammans med Q den 28 augusti.
3.8.1.8.

Adventskalender

Eftersom att coronasituationen återigen förvärrades under hösten,
genomförde ES klubbverk en egen adventskalender. Varje advent lade
klubbverket upp en utmaning, med ett exempel på hur den kunde
utföras, som sektionens studenter fick utföra och skicka in som ett
bidrag. Eventet var alltså helt digitalt. Efter eventets avslutan delades det
ut pris till de studenter som lagt mest tid och energi på sina bidrag. Alla
medverkande fick dessutom möjlighet att köpa ett märke från eventet,
med en adventsljustake med antalet ljus tända som antalet utmaningar de
genomfört.

3.9.

Styrelses event
3.9.1.

Julbord

Årets julbord som arrangeras av styrelse ställdes in.
3.9.2.

Pluggfika

Pluggfika som vanligtvis hålls en söndag under tentaperioden ställdes in.

3.10.

Idrott

Året 2020 inledde normalt och träningar genomfördes regelbundet (1
gång/vecka) och startade strax efter tentorna. I huvudsak genomfördes
innebandy på träningstillfällena men med en och annan sport som
omväxling. I början av året arrangerades också ÅM i innebandy
tillsammans med de andra sektionerna som vi också vann. Inte långt
efter det började pandemin och från mitten av mars upphörde alla
idrottsevenemang till följd av folkhälsomyndighetens
rekommendationer att ingen idrott på seniornivå (bortsett från
professionell) skulle genomföras. Flera ideer gick i kras men har
vidarebefordras till nuvarande idrottsansvarig.
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3.11.

ES-20år

Styrelsen 2019 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. Eventet har skjutits upp till 2021 på
grund av rådande pandemi.

4.

Information, PR och media
4.1.

Hemsida

Under 2020 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 på
hemsidan men den har fortfarande fungerat och UTN håller på att fixa
en ny hemsida som (förhoppningsvis) kommer lösa alla problem!

4.2.

Profilprodukter

Under har ES-hoodies beställts och sålts. Ryggsäckar som vanligtvis
brukade beställas planeras i framtiden att säljas vartannat år då det inte
fanns stor intresse av det det tidigare året.
I samband med vårens medlemsuppdatering togs 2020 års
medlemsmärke fram och delades ut gratis till samtliga som uppdaterade
sitt medlemskap.

4.3.

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
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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 bytte namn
på det till Tyck för dryck då det inte längre var Saffe som höll i det.
Detta skedde aldrig under våren på grund av restriktionerna.

4.4.

Hemortsambassadörer

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 presentation och vad de kan säga till
gymnasieeleverna, samt ett USB-minne med presentationen på. Detta
skedde aldrig på grund av restriktionerna.

4.5.

Skuggning

Under våren skedde inga skuggningar på programmet på grund av
restriktionerna. 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.

4.6.

Inventering

Under våren skedde en mycket välbehövlig inventering av allt som FET
har i ladan. Den finns tillgänglig i styrelse-driven.

4.7.

Klassfotografering

Under hösten hann det ej utföras någon traditionsenlig klassfotografering
så den skedde över zoom på våren istället. Det blev väldigt lyckat!
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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

Under 2020 skedde även flertalet organiserade träffar med de olika
sektionsföreningarnas idrottsansvariga. Övriga samarbeten har varit
programansvariga Henrik Sjöstrand, samt studievägledarna Sonja
Droschke och Moses Högback.

5.1.

UTN:s fullmäktige

UTN:s fullmäktige är kårens högst beslutande organ och ES-sektionen
hade under våren och hösten två 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.
FUM-fika ställdes in i år även det på grund av restriktionerna.
Under verksamhetsåret 2020 anordnades det sex FUM-sammanträde.
Samarbetet mellan fullmäktige representanter och styrelsen är god.
ES-sektionen har samma antal mandat i UTN:s fullmäktige 2021 som
2020.

5.2.

Styrelsekontakt UTN

Under höstterminen utvecklade styrelsen sitt samarbete med sektionens
styrelsekontakt i UTN:s styrelse. Detta genom att UTN talade under
höstens stormöte över zoom.
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6.

Ekonomi

FET:s tillgångar är till för att genomföra styrelsens, och i förlängningen
medlemmarnas visioner med föreningen. Inkomsterna under 2020
bestod främst av bidrag från Uppsala universitet, UTN och Unga
forskare. Ytterligare inkomster förväntades komma bland annat från
företagsevent och ES-veckan men dessa ströks helt pga. rådande
pandemi.
Föreningens pengar fördelades bland annat på profilprodukter och
aktiviteter för att bibehålla kontakt mellan förening och medlemmar
trots rådande omständigheter. En del av den vanliga verksamheten har
pågått som vanligt, med hänsyn till restriktioner och rekommendationer,
men en del har även ställts in. Verksamheter som bland annat
mentorskapsträffar, pluggfika, sektionens julbord och Norreda har i stor
del ställts in eller varit digital. Däremot så utfördes korvgrillning för
reccarna, hyra av idrottslokaler samt FET-luncher (digitalt) och pga.
digitalt stormöte så delades Foodora-kuponger ut för alla närvarande.
Den ekonomiska policyn är oförändrad sedan senaste uppdateringen,
förra räkenskapsår (2019).
Årsredovisningen för räkenskapsår 2020 innehåller en avvikelse. En
utgift har betalats ut och bokförts men tillhör räkenskapsår 2019. Den
avvikelsen är följande verifikation:
-

A20 Hallhyra för idrott 111 kr (Idrott kostnader 4060)

Som tidigare nämnts så ställdes flertal aktiviteter och event in pga.
rådande pandemi. De mest notabla är troligen ES 20 år samt ES-veckan.
Det var budgeterat 4000 kr i bidrag till ES 20 år men pga. att kommittén
inte själva skulle behöva ligga ute med pengar, så betalade föreningen ut
5134,1 kr, där överskott förväntades betalas tillbaka efter eventet. Tyvärr
så har nu hela eventets ställts in och utläggningen ses som en förlust. Det
som påverkade föreningens ekonomi mest var framförallt att ES-veckan
ställdes in. Då det var budgeterat för att intäkterna från evenemangen
under den veckan skulle stå för ca. 1/3 av föreningens intäkter. För att
förebygga framtida ekonomiska smällar och försöka minska viktningen
av intäkterna från ES-veckan så har föreningen utökat möjligheterna till
inkomster genom bland annat marknadsföring och försäljning av
profilprodukter. Föreningen kommer att låta diverse företag
marknadsföra sig på föreningens hemsida och sociala medier mot en fast
avgift. Under slutet av året marknadsförde sig tre (3) olika företag via
föreningen till ett sammanlagt pris på 4000 kr, där 3000 kr av 4000 kr
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förväntas betalas in i nästa räkenskapsår. Föreningen har även utökat
sortimentet av profilprodukter med bland annat koppar och huvtröjor
utan dragkedja, dessa förväntas vara tillgängliga första kvartalet av 2021.
Det var budgeterat att gå -58 kr med vision om nollresultat. Men på
grund av pandemin och att största intäktskällan, ES-veckan, ställdes in,
leder det till att föreningen över 2020 räkenskapsår gör en förlust på
-19050,4 kr.
Det totala underskottet från 2020 om 19050,4 kr föreslås omföras i ny
räkning.

