
 

 

 
 

 
Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsåret 2017 

 
 
 
 
 

 



 
 

Sida 2 av (21) 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2018-02-17 
Elin Luedtke och Johanna 

Carlsson 

1. Innehåll 
 

Verksamhetsåret 2017 1 

Innehåll 2 

Inledning 4 
Föreningens mål och syfte 4 

Organisation 4 
Styrelse 4 
Styrelse 5 
Stormöte 5 
FET-luncher 6 
Befattningsbeskrivningar 6 
Dokumentation 6 
Medlemsregister 7 

Verksamhet 7 
Studiebevakning och utbildning 7 
Studiesocialt 9 

Stressworkshop 9 
Årskursinstagrammare 9 
Ändring av postens namn 9 
Sektionsrum 9 
ES-spexgrupp 9 
Utbildningar 10 
Studiesocial enkät 10 
Engagerarmärken 10 
Pandamärken 10 

Alumnverksamhet 11 
Internationellt 12 

Ansökningsinformation 12 
Event 12 
Under vårterminen planerades ett event som var tänkt att involvera 
studenter som arbetat utomlands efter examen, men föll igenom 
på grund av bristande intresse från alumnernas sida. 12 

Företagsevent 12 



 
 

Sida 3 av (21) 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2018-02-17 
Elin Luedtke och Johanna 

Carlsson 

Lunch- och kvällsevent 12 
Paneldebatt 13 

ES-veckan 13 
Sociala arrangemang 13 

Klubbverket 14 
ES-Gasquen 14 
Pubrundor 14 
Ovvesittning 14 
Norreda 14 
Kräftskiva 15 
Gasqueraden 15 
Event 15 
Herr- och damsupé 15 
Påskäggsjakt 15 
Stormötespub 15 
Julbord 16 
Ovveinvigning 16 
Pluggfika 16 

Idrott 17 

Information, PR och media 18 
Hemsida 18 
Nyhetsbrev 18 
Sociala medier 19 
Profilprodukter 19 
Hemortsambassadörer 19 
Skuggning 20 

Samarbeten 20 
UTN:s fullmäktige 20 
Styrelsekontakt UTN 21 

Ekonomi 21 
 

 

   



 
 

Sida 4 av (21) 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2018-02-17 
Elin Luedtke och Johanna 

Carlsson 

2. Inledning 
Denna verksamhetsberättelse beskriver verksamheten för Föreningen 
Energisystemteknologernas under år 2017 som bedrevs i styrelsens regi. 
Verksamheten utgick från den verksamhetsplan som antogs i början av 
verksamhetsåret 2017 efter dialog med föreningens medlemmar där 
medlemmarna gavs möjligheten att påverka den. 

2.1. 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. 

3. Organisation 
3.1. Styrelse 

Styrelsen år 2017 bestod av tio stycken ledamöter varav en stycken 
Ordförande under både vår- och hösttermin. Styrelseledamöternas 
ansvarsfördelning 2017-01-01 fram till 2017-06-04 var följande: 
 
Ordförande: Elin Luedtke 
Kassör: Johanna Carlsson 
Företagsansvarig: Lollo Liu 
Studierådsordförande: Linnéa Hahne  
Studiesocialt ombud: Emil Arvidsson 
Klubbmästare: Julius Lundqvist 
Idrottsansvarig: Jonas Söderberg 
Alumnansvarig: Carl Flygare 
Internationellt ansvarig: Eric Widéen 
Informationsansvarig: Erik Jonasson 
 
Styrelseledamöternas ansvarsfördelning under perioden från 2017-06-04 
fram till 2017-12-31 var följande: 
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Ordförande: Elin Luedtke 
Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig: Johanna Carlsson 
Företagsansvarig: Linnea Lindström 
Studierådsordförande: Linnéa Hahne  
Studiesocialt ansvarig: Emil Arvidsson 
Klubbmästare: Julius Lundqvist 
Idrottsansvarig: Noor Alsabti 
Alumnansvarig: Andrea Carlgren 
Internationellt ansvarig: Madeleine Stolpe  
Informationsansvarig: Erik Jonasson 
 

3.2. Styrelse 
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. I början av vårterminen hade vi ibland möten på torsdagar 
under samma tid. Detta valdes sedan att slopas och istället vara ha 
styrelsemöte på onsdagar resterande del av året.  

3.3. Stormöte 
Föreningen höll under verksamhetsåret i två stycken stormöten, 
2017-05-16 och 2017-12-07. Stormöten är föreningens högst beslutande 
organ dit alla föreningens medlemmar och programstudenter vid 
civilingenjörsprogrammet i energisystem kallas. Stormöte hålls ordinarie 
en gång per termin. För att höja deltagarantalet till stormötet HT17 
tidigarelades mötestiden till 13:15 från 15.15. Styrelsen anordnade under 
våren gemensamt häng i stora mikrorummet och under hösten begav sig 
alla till Uthgårds julbord. Se vidare kommentar under sociala event. 
Deltagarantalet på respektive stormöte var: 
  

●      Stormöte VT17: 41 st 
●      Stormöte HT17 76 st 
 

Under 2017 har totalt fem propositioner och en motion lämnats in som 
alla rörde föreningens stadgar. Ändringar och uppdateringar som 
genomfördes behandlade bland annat namnbyte, medlemsregister, 
medlemsavslut och hantering av föreningsmaskot. 
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3.4. FET-luncher 
FET-luncher är medlemsträffar där styrelsen och föreningsengagerade 
informerar om det löpande arbetet och där medlemmarna ges möjlighet 
att ställa frågor. Under 2017 har fem 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. FET-luncherna var under året välbesökta, med ca 
20-120 deltagare på respektive träff. Under FET-luncherna har 
föreningen bjudit deltagarna på fika. Följande FET-luncher och teman 
har anordnats: 
  

●     7 mars tema: Presentation av styrelsen och verksamhetsplan för 
2017. Under lunchen bjöd styrelsen på semlor. 

●     24 april, tema: Valspekulation inför stormöte 
●     27 september, tema: Presentation av styrelsen, spexgruppen och 

pandan. 
●     14 november, tema: Valspekulation inför stormöte. 
●     16 november, tema: Stormöte, namngivning av pandan och 

presentation av sektionsrummet. 
  

3.5. Befattningsbeskrivningar 
Under 2017 uppdaterades befattningsbeskrivningarna så att rätt 
postnamn fanns med. Därutöver fick respektive styrelseledamot ansvar 
att läsa igenom befattningsbeskrivningar som beträffande deras post. På 
så sätt finns det underlag att inom en snar framtid uppdatera posterna, 
där tanken är att avgående ska kommentera hur de upplever att deras 
post framhävs enligt befattningsbeskrivningen.  
 
En befattningsbeskrivning har skapats för projektledare för 
mentorskapsprogrammet. 

3.6. Dokumentation 
Under 2016 digitaliserades protokoll från styrelsemöten och stormöten, 
vilket vi under 2017 fortsatt med. Stormötesprotokollen ligger offentligt 
på hemsidan, men även styrelsemötesprotokollen finns tillgängliga vid 
intresse.  
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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. Detta arbetssätt 
fortlöpte under 2017.  
 
Under 2017 har mallar för dokument skapats i både pdf- och wordfiler. 
Detta för att det skall vara enklare att ändra och uppdatera befintliga 
dokumenten.  

3.7. Medlemsregister 
I samband med ES-veckan skedde en uppdatering av medlemskapet, 
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 årsuppdaterat medlemsregister. På så sätt 
definierades även när ett medlemskap avslutas, vilket då blir när man 
inte uppdaterar det årsvis.  
 
I samband med uppdateringen lanserades även ett medlemsmärke som 
gavs ut till studenter som uppdaterat. Designen gjordes av styrelsen. 
Medlemsuppdatering var mycket lyckad och resulterade i att föreningen 
hade betydligt fler medlemmar efter uppdateringen än innan.  
 
Medlemsregistret finns lagrat på hemsidan och nås endast av 
styrelsemedlemmar med inloggningsuppgifter. 

4. Verksamhet 
4.1. 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 framför 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 en gång varje månad. 
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Studierådsordförande har under 2017 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. 
  
I programrådet för energisystem finns 5 studentrepresentanter, varav 3 
ordinarie ledamöter, 1 suppleant och 1 permanentadjungerad. 
Programrådet har varit 3 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. Under hösten så 
ordnade utbildningsutskottet ett kursvärderingsbattle tillsammans, där 
fem program på fakulteten var representerade. Kursvärderingsbattlet 
medförde att över 300 personer kursutvärderade under ett och samma 
lunchtillfälle. På våren ordnade Studierådsordförande ett 
kursvärderingsevent för ES-studenter. 
  
Under höstterminen hölls även ett mentorskapsprogram för årskurs 1 
som är ett stöd i utbildningen från äldre studenter. Studierådsordförande 
tog fram en befattningsbeskrivning för att kunna tillsätta en projektledare 
för mentorskapet. Projektledaren har tillsammans med 
Studierådsordförande tagit ansvar för att tillsätta mentorer. 
  
Under vårterminen uppdaterades en lista med kontaktpersoner för 
kurserna i årskurs 4-5 så studenterna ska kunna vända sig till dem om de 
har frågor inför sök av kurser. 
  
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 gått ut till alla ES-treor som gått hälften 
av ES-programmet. Frågor som är relevanta för utbildningen har ställts. 
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Resultatet av utvärderingen har lämnats över till nästa års 
Studierådsordförande som grund att börja ens arbeta på. 

4.2. Studiesocialt 
Studiesocialt ansvarig i styrelsen finns tillgänglig för studenterna för att 
samla in tankar och idéer om den studiesociala studiemiljön. 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 ansvarig samverkat 
med studierådsordförande för att ta fram nya studentrepresentanter efter 
ettornas mottagning samt sammankallat till möten tillsammans med 
dessa och studierådsordförande.  Under 2017 var Emil Arvidsson 
studiesocialt ansvarig. 

4.2.1. Stressworkshop 
Under våren anordnades en stressworkshop under ES-veckan för att 
ES-studenter skulle kunna få tips och tricks för att hantera stressen i 
studiemiljön. Eventen var mycket uppskattat men hade få deltagare. 

4.2.2. Årskursinstagrammare 
Under våren påbörjades ett arbete med att tillsätta årskursinstagrammare 
som skulle hålla FETs instagram-sida vid liv. Detta resulterade i att en 
antal personer fick tillgång till kontot och att vi fått ett år av betydligt fler 
inlägg än tidigare. 

4.2.3. Ändring av postens namn 
En proposition om ändring av postens namn gick igenom och därför 
byttes “Studiesocialt ombud” till “Studiesocialt ansvarig”. 

4.2.4. Sektionsrum 
På våren inleddes arbetet med att införskaffa ett sektionsrum till 
ES-sektionen. Eftersom sommaren var det klart med finansiering från 
institutionen och i november fick vi tillgång till lokalen. Under december 
har majoriteten av möbler införskaffats till en kostnad som ryms inom 
FETs budget. Sektionsrummet har redan börjat användas för möten och 
som studieplats. Återstående är att få igång övriga verksamheter som ska 
bedrivas i rummet, t.ex. kaffeförsäljning och matförsäljning. 

4.2.5. ES-spexgrupp 
Under hösten startades ES-spexgrupp upp under ledning av 
gruppledaren Erik Guldevall. Ett stort intresse har visats för gruppen 
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även om det avsvalnat i och med att tentaperioder dykt upp samt att det 
inte funnits några kommande sittningar med tillräcklig god marginal för 
att skriva och öva in spex till dessa. Trots det har en matrisdans för ES 
börjat utvecklas och det finns ett tydligt intresse att driva gruppen vidare. 

4.2.6. Utbildningar 
Under hösten har UTN erbjudit flertalet utbildningar för studiesocialt 
ansvarig och i vissa fall även för studentrepresentanterna. En 
diskrimineringsutbildning hölls där definitionen av diskriminering samt 
härskartekniker diskuterades. Dessutom fick studentrepresentanterna 
och studiesocialt ansvarig gå en studerandeskyddsombudsutbildning. 
Studiesocialt ansvarig gick även en ledarutbildning för att så bra som 
möjligt kunna arbeta med studentrepresentanterna.  

4.2.7. Studiesocial enkät 
I slutet av året öppnades den studiesociala enkäten för att kunna ge 
riktmärken för studiesocialt ansvarig 2018. 

4.2.8. Engagerarmärken 
För att kunna belöna de som engagerar sig i FET togs under hösten ett 
engagerarmärke fram som ska delas ut till alla medlemmar som 
engagerat sig i FET. Tanken är att du ska kunna bygga på ditt märke ju 
mer du engagerat dig. Märkena finansierades fullt ut av FET och ingen 
kostnad läggs på de engagerade som tar emot. 

4.2.9. Pandamärken 
Med anledning av att det under 2017 presenterades en maskot för ES, 
pandan Esbjörn, har det tagit fram märken som ska gå att köpa av alla de 
som någon gång burit dräkten.  
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4.3. 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 upp. Planeringen skedde 
huvudsakligen från november och framåt. Uppstarten skedde under 
tredje veckan på vårterminen, och därefter fortsatte det fram till i maj då 
det  avslutades  och utvärderades genom att en enkät skickades till 
programmets deltagande alumner och studenter. Tidigare år har det 
startats upp i december huvudsakligen, men då hade det alltid blivit ett 
glapp under vinterns röda dagar samt höstterminens slut då alla tentor 
och inlämningar ska ordnas. Genom att starta alumnprogrammet i 
februari så var det lättare att skapa kontinuitet, vilket fungerade bra. 
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 av Rabbe Hedengren (“Karriärsutvecklare vid 
Personalavdelningen”, Enheten för kompetens- och 
organisationsutveckling (Kompetensforum) vid Uppsala universitet). 
Rabbe gav alla närvarande en introduktion till mentorskapsverksamhet 
samt tips för framtida gruppmöten. En övervägande majoritet tyckte att 
det var ett bra koncept samt bra start. 
 
Under hösten planerade och genomdrevs det numera årliga julbordet                 
inom ES-sektionen med hjälp av en tillsatt projektgrupp. Därtill                 
uppdaterades och kompletterades listan med alumnkontakter genom             
web-formulär. Den första ovve-invigningen började även planeras, även               
om den aldrig blev genomförd. 
 
Utöver detta släpptes anmälan till alumnprogrammet i början av                 
december och marknadsfördes för alumner via mail och i                 
facebookgruppen “Alumnföreningen Uppsala Energisystemare”. Like         
året innan planerades uppstarten till 13:e februari med en inspirerande                   
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föreläsare om mentorskap, följt av Alumngasquen på småland den 23:e                   
februari.  

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

4.4.1. Ansökningsinformation 
Meddelanden om deadlines, informationsmöten etc för ansökan till 
utlandsstudier, utlandspraktik och MFS har kontinuerligt tillhandahållas 
via hemsidan och Facebook. Internationella fliken på FET:s hemsida har 
ett flertal berättelser från studenter som har åkt på utbyte. Reseberättelser 
under fliken om utlandsstudier på teknat.uu.se håller just nu på att 
uppdateras till nyare berättelser. 
 

4.4.2. Event 

Under vårterminen planerades ett event som var tänkt att involvera 
studenter som arbetat utomlands efter examen, men föll igenom på 
grund av bristande intresse från alumnernas sida. 

 
Under höstterminen har ett event med internationell anknytning 
arrangerats. Det var ett informations- och inspirationsevent för 
utlandsstudier inför kommande ansökningsperioder som både 
involverade information från internationella kansliet och före detta 
utbytesstudenter. Eventet hölls för alla teknologstudenter och planerades 
tillsammans med UTN:s internationella utskott.  
 

4.5. Företagsevent 
Linnea höstterminen  

4.5.1. 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: 
 
2017-03-28: Kvällsevent med Sveriges Kärnkraftsföretag  
2017-12-08: Lunchevent med SJ  
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4.5.2. Paneldebatt 
På vårterminen anordnade föreningen tillsammans med STS och W en 
paneldebatt med tema Framtidens mat på Göteborgs Nation. Panelen 
bestod av fem representanter utöver en moderator. Totalt närvarade ca. 
100 studenter och eventet var mycket uppskattat bland studenterna.  

4.6. 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 2017 inföll den 3-8 april och 
innehöll en rad olika event: Yogapass på Campus Blåsenhus, lunchevent 
med Ingenjörer utan Gränser, frukostevent med Studenthälsan, 
öl/vinprovning, frukostevent med Landstingsservice, lunchevent med 
Ovako, quizkväll på Uthgård, CV-granskning/intervjusimulering med 
Uppstuk, lunchevent med Rexel, alumnkväll, frukostevent med styrelsen, 
lunchevent med Fortum, klätterpass på Allis samt ES-gasquen 2017.  
 
ES-veckan 2017 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 15 000 SEK som fastslogs under projektets uppstart uppnåddes och 
eventen var, enligt den utvärdering som utfördes efter projektets avslut, 
uppskattade bland programmets studenter  
 
Arbetet med 2018 års ES-vecka inleddes tidigt under höstterminen. 
Inledningsvis arbetade projektledaren med arbetsplanering- och 
strukturering, ansökningar till komittén och styrelsemöten. När 
kommittén bestående av fyra personer var tillsatt inleddes arbetet enligt 
planeringen. Under höstterminen träffades kommitté och projektledare 
varje vecka för möte och grupparbete där cirka 40 olika företag 
kontaktades. Tidpunkten för ES-veckan 2018 fastslogs i samråd med 
styrelsen till vecka 16, 2018. Tillsammans med vice ordförande fastslogs 
vinstkravet på ES-veckan 2018 till 20 000 SEK. 

4.7. Sociala arrangemang 
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4.7.1. 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. 

4.7.1.1. 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 8 april med temat “Mot 
ljusare tider”. 

4.7.1.2. 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 “Armies of the world” samt “ES-olympiad”. 
Pubrundorna hölls den 21/2 och den 27/9. 
 

4.7.1.3. Ovvesittning 
Den 3 november arrangerades en ovve-sittning i bridgens hus 
tillsammans med X- och F-sektionerna. Temat för kvällen var hallovveen 
(halloween med ovve). 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. 

4.7.1.4. 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 
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sätt att fira in sommaren och umgås med klasskompisarna en sista gång 
innan lov. I år skedde detta event den 13-14 maj. 

4.7.1.5. 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. Det bjöds på buffé i form av sallad, bröd och paj. “Vandrande 
sång”tillämpades, där sången får vandra mellan de sittande för att 
inkludera fler i underhållningen. Det fanns även ett quiz utformat av 
Klubbmästarna för att ge möjlighet att lära känna sina bordsgrannar.  

4.7.1.6. Gasqueraden 
Gasqueraden var en ny sittning som gjordes i samarbete med 
STS-sektionen och Samhällsvetarna. Sittningen tog plats den 24 
november på Norrlands nation. Det bjöds på 3-rätters middag, sång, spex 
och annan underhållning innan kvällen avslutades med 04-släpp där alla 
deltagande fick dansa natten lång. 
 

4.7.1.7. Psykotech-gasquen 
Psykotech-gasquen genomfördes den 6 maj tillsammans med 
Psykologerna, X- F- och STS- sektionerna. Temat var Psykotech 3000, 
där en väldigt fantasirik framtid skildrades. Det bjöds på 3-rätters 
middag, sång och spex av arrangörerna (klubbmästarna). Kvällen 
avslutades med 02-släpp och dans för alla sittande. 

4.7.2. Event 
4.7.2.1. Herr- och damsupé 

På våren gick betalningar till herrmiddagen via FET. Detta ansåg 
styrelsen ej var passande, då föreningen i sig inte är med och arrangerar 
eventet. Under hösten beslutade därför styrelsen att ställa FET helt 
utanför verksamheten gällande anordnandet av herr- och dammiddag.  

4.7.2.2. Påskäggsjakt 
Påskäggsjakten genomfördes ej år 2017 då projektgrupp söktes men ej 
tillsattes. 

4.7.2.3. Stormötespub 
Efter vårens stormöte avsattes stora mikrorummet som en hängplats där 
medlemmarna kunde förtära sin beställda medlemspizza med härligt 
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sällskap samt möjligheten att spela sällskapsspel. Önskemål att boka 
Uthgård fanns, men detta gick tyvärr ej då det redan var uppbokat.  
 
Efter höstens stormöte hade mötesdeltagande möjlighet att bege sig till 
Uthgård för julbord. Detta var öppet för alla studenter, men ovanvåning 
var bokad av FET. Likaså bastun. Det bjöds på pizza innan mötet började, 
alltså mellan 12:15-13:15. Medlemmarna kunde efter mötet till 
självkostnadspris i Uthgårds pub köpa mat och dryck. Det uppskattades, 
och ansågs som ett förhållandevis bra alternativ då möjlighet till bokning 
av Uthgård ej fanns.  

4.7.2.4. Julbord 
Det årliga julbordet anordnades 15:e december och hölls som vanligt på 
Uthgård. Det bjöds på klassisk julbordsmat med veganska/ vegetariska 
alternativ, glögg och efterrätt. Baren var öppen två tillfällen under 
kvällen och ett quiz med julsånger och tillhörande frågor var en del av 
underhållningen tillsammans med “flygande sång”. Maximalt antal 
sittande för lokalen, alltså 90 personer närvarade. En projektgrupp på sex 
personer utöver alumnansvarig, handlade och lagade mat inför 
middagen och sedan jobbade övriga styrelsen under middagen i skift 
med att fylla på mat, sköta disk och städa.  

4.7.2.5. Ovveinvigning 
Nytt för i år var att en ovveinvigning planerades, för ettorna att inviga 
sina overaller. Detta är ett event som länge har funnits bland andra 
teknologer, men som ännu ej har etablerats på ES-programmet. Datumet 
planerades efter möjlig leverans på overallerna först till den 14:e oktober 
och sköts sedan upp till den 3:e november och var slutligen tvunget att 
ställas in till följd av förseningar i leverans av overallerna. Det var 
planerat att vara ett utomhusevent med lekar och aktiviteter i Källparken 
följt av Ovvesittningen tillsammans med X- och F-sektionen. Utrustning 
såsom bollar, rep och högtalare etc. kunde lånas av Forskå. Till nästa år 
bör beställning av overaller göras i god tid innan sommaren så att eventet 
kan genomföras i början/ mitten av höstterminen, storlekar bör 
bestämmas baserat på en uppskattning av tidigare års beställningar.  

4.7.2.6. Pluggfika 
Under 2017 anordnades tre pluggfikatillfällen. Dessa tillfällen sammanföll 
med tentaperioderna och var mycket uppskattade. Föregående år har 
pluggfika anordnas i december, men då tentaperioden låg efter jul i år 
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anordnades inget pluggfika i december. Följande datum anordnades 
pluggfika: 14 mars, 25 maj och 22 oktober.  
 

4.8. 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 full 
plan och ge möjlighet att knyta nya kontakter över sektionsgränserna. 
Den 7 maj anordnades ett paintboll-event 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. För dessa event har personer på ES-programmet med 
kunskap/erfarenhet inom dessa sporter kontaktats för att leda eventen.  
 
Det anordnades en lunchföreläsning med en löptekniks-coach vid namn 
Linda Lövqvist, som pratade om allmänna saker man ska tänka på när 
man löptränar. Denna lunchföreläsning var mycket uppskattad och 
utökades sedan till ett utomhuspass där de deltagande fick testa på de 
tekniker/metoder hon informerat om. Passet var mycket uppskattat 
bland de som deltog och båda eventen var gratis.  
 
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.  
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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. ES 
vann dessutom den deltävlingen. Efter volleybollen, kom ES igång med 
kontinuerliga fotbollsträningar och närvaron på dessa träningar slog 
förväntan där vi snittade på ungefär 25 personer varje träning. Efter 
fotbollen var efterfrågan stor på innebandy och därför hölls det 
innebandyträningar istället för fotbollen. Innan jullovet togs det ut ett lag 
som ska representera ES-sektionen på deltävlingen i Innebandy som 
ingår i Ångströmmästerskapen.  
 

5. Information, PR och media 
5.1. Hemsida 

Under 2017 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. 
 
Processen att avlasta Informationsansvarig genom att låta 
styrelsemedlemmar lägga upp sina egna saker på hemsidan är avklarad, 
och under året har informationsansvarig endast ansvarat för underhållet 
och driften av hemsidan, och inte i samma grad som tidigare dess 
innehåll. 
 
Hemsidan har, under våren 2017, flyttats till en ny server efter att tidigare 
ha delat server med andra sektionssidor, och i samband med 
serverflytten fått uppdaterade säkerhetsprotokoll. 

5.2. Nyhetsbrev 
Ordförande har varje vecka skicka ut nyhetsbrev till medlemmarna med 
information från styrelsen kring kommande event, annonsering från 
företag eller andra organisationer. Under våren 2016 tog Webbansvarig, 
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tillsammans med Ordförande och med rådgivning från UTN:s 
informationsansvarig, fram en ny mall i ett nytt program för att skriva 
nyhetsbreven. Denna mall användas även under 2017. Maillistor samlades 
in från medlemsregistret och skickades då ut till dessa medlemmar.  

5.3. Sociala medier 
Föreningen Energisystemteknologerna använde sig år 2017 av Facebook 
(Föreningen Energisystemteknologerna – FET) och Instagram 
(essektionen) för marknadsföring av kommande händelser, spridning av 
information och synliggörande av verksamheten. Dessutom skapades ett 
Snapchatkonto (essektionen) under hösten som ej användes frekvent.  

5.4. Profilprodukter 
Under 2017 har overaller beställts och delats ut, och ES-ryggsäckar 
beställts. Styrelsen beslutade att eventuellt bygga upp ett lager av 
overaller i ladan inför framtiden med tanke på den långa leveranstiden. 
 
I samband med vårens medlemsuppdatering togs 2017 års 
medlemsmärke fram och delades ut gratis till samtliga som uppdaterade 
sitt medlemskap. 
 
Under året arbetade styrelsen med att ta fram en maskot till föreningen. 
På stormötet HT17 beslutade föreningens medlemmar att anta en panda 
som föreningens maskot. En pandadräkt för användning vid event i 
föreningen har köpts in. 

5.5. 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. 
 
FET har hjälpt till att marknadsföra hemortsambassadörprogrammet, 
som i år har skötts till stor del av universitetet ensamt. 
 



 
 

Sida 20 av (21) 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2018-02-17 
Elin Luedtke och Johanna 

Carlsson 

5.6. Skuggning 
Under vårterminen skedde tre skuggningar på programmet. En 
skuggning innebär att en potentiell framtida student på ES-programmet 
kommer på besök och får följa med en person från låg årskurs under 
förmiddagen och en person från högre årskurs under eftermiddagen. 
Skuggningarna under året var uppskattade. 
 

6. 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 
  
Övriga samarbeten är tidningen Techna, samt Programansvariga Henrik 
Sjöstrand, Gertrud Nordlander och Stephan Köhler samt studievägledare 
Sonja Droschke. 

6.1. UTN:s fullmäktige 
UTN:s fullmäktige är kårens högst beslutande organ och ES-sektionen 
skulle under våren och hösten ha två representanter. Under 2017 
ändrades antalet representanter till tre för verksamhetsårets 2018. 
fullmäktigerepresentanter och föreningens styrelse utvecklade under 
hösten 2017 ett närmare samarbete i och med införandet av FUM-fika. 
FUM-fika är en plattform där föreningens medlemmar och 
FUM-representanterna kan samlas och diskutera handlingarna inför 
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kommande fullmäktigesamanträde. Under verksamhetsåret 2017 
försökte ett FUM-fika anordnas inför varje sammanträde. Samarbetet 
mellan fullmäktigerepresentanter och styrelsen är under pågående 
arbete.   
 

6.2. Styrelsekontakt UTN 
Under höstterminen utvecklade styrelse sitt samarbete med sektionens 
styrelsekontakt i UTN:s styrelse. Detta genom att kontakten besökte oss 
på styrelsemöten och informerade om UTN:s verksamhet samt att FET:s 
valberedning fick gå på intervjuutbildning med kontakten.  

7. Ekonomi 
FETs tillgångar är till för att genomföra styrelsens, och i förlängningen 
medlemmarnas, visioner. Under 2017 fanns ett mål om att göra ett 
nollresultat. För att uppnå detta har FET fortsatt äska pengar från 
programansvarig i slutet av året. 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, fika till pluggfika, pizza 
till stormöten, hyra av idrottslokaler, julbordet, sponsring av Norreda och 
inköp av möbler till sektionsrummet. 
 
Slutligen avslutade föreningen året med ett överskott på 1910,66 kr. 
 

 
 

 


