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1. Inledning

Denna verksamhetsberättelse beskriver Föreningen
Energisystemteknologernas verksamhet under året 2021 som bedrevs i
styrelsens regi. Verksamheten utgick från den verksamhetsplan som
antogs i början av verksamhetsåret 2021 e�er 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 sy�e

Föreningen Energisystemteknologerna är en organisation vars sy�e 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 2021 bestod av tio stycken ledamöter varav en stycken
ordförande under vårterminen respektive elva stycken ledamöter under
höstterminen.

Styrelseledamöternas ansvarsfördelning 2021-01-01 fram till
2021-06-30 var följande:

Ordförande: Melker Ehrenström
Vice ordförande: John Bankefors
Näringslivsansvarig: Kristina Levin
Studierådsordförande: Maja Eneström
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Studiesocialt ansvarig: Matilda Holström
Klubbmästare: Elin Granath
Idrottsansvarig: Jakob Brisback
Alumnansvarig: Ellinor Lernstål
Internationellt ansvarig: Emilia udd
Informationsansvarig: Navid Jerström

Styrelseledamöternas ansvarsfördelning under perioden från
2021-06-30 fram till 2021-12-31 var följande:

Ordförande:Melker Ehrenström
Vice ordförande: John Bankefors
Näringslivsansvarig: Carl Karlsson
Studierådsordförande: Maja Eneström
Studiesocialt ansvarig: Matilda Holström
Klubbmästare: Elin Granath
Klubbmästare: Emelie Jin
Idrottsansvarig: Hamza Ghadri
Alumnansvarig: Agnes Dahlberg
Internationellt ansvarig: Elias Johansson Thorell
Informationsansvarig: Maria Dryagina

2.2. Styrelsen

Styrelsen sammanträdde under läsåret i regel varje onsdag, med
undantag för tentaperioder, från 12.15 fram till 13:00 under vårterminen
över plattformen Zoom på grund av rådande pandemi och från 12:15 -
13:00 under höstterminen på plats då pandemins restriktioner hade
lättats. 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.
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2.3. Stormöte

Föreningen höll under verksamhetsåret i två stycken stormöten,
2021-05-05 och 2021-11-25. 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 under vårterminen och 17.30 i polhemsalen på
ångströmslaboratoriet.
För att höja deltagarantalet till stormötet VT21 valde styrelsen att dela ut
en 50 kronors Foodorakupong för alla närvarande under hela mötet samt
att dela ut pizza till de 50 första som anmälde sig till stormötet HT21
Deltagarantalet på respektive stormöte var:

● Stormöte VT21: 45 st
● Stormöte HT21: 69 st

Under 2020 har en proposition lämnats in gällande att ha två stycken
klubbmästare som kan dela arbetet på grund av hög arbetsbelastning.
Denna proposition godkändes under stormötet VT21 och därmed valdes
en andra klubbmästare in.

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 2021 har en FET-lunch anordnats. Vanligtvis hålls
två stycken, en per termin men på grund av tidsbrist 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:

● 7 april: 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 tidsbrist.
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2.5. Befattningsbeskrivningar

Under 2021 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
personuppgi�er. Likt föregående styrelsen har styrelsen 2021 fortsatt
arbeta för att se till att GDPR har följts under året.

2.7. Dokumentation

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

2.8. Medlemsregistrering

I samband med ES-veckan i mars 2021 skedde en uppdatering av
medlemsregistret i FET, vilket i praktiken innebar att medlemsregistret
nollställdes och medlemmarna fick fylla i sina uppgi�er 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 2021.
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2.9. Föreningspolicy

Inom FET har vi sex olika policys för miljöarbete, föreningens ekonomi,
engagerarmärke, GDPR, engagerad inom FET och ES-medaljer. Detta år
tillkom ingen policy, dock laddades även UTNs jämställdhetspolicy upp
på hemsidan i för att agera som ett substitut innan ES jämställdhets-
policy skrivs.

3.Verksamhet

3.1. Studiebevakning och utbildning

Studierådsordförande i föreningen har ansvar för att sköta studie-
bevakning och kontakt med lärare och kursansvariga. Som hjälp i arbetet
har studierådsordförande studentrepresentanter i varje årskurs, 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 ha�
möten med studentrepresentanterna ungefär två gånger per period.
Studierådsordförande har under 2021 ha� en kontinuerlig dialog med
studentrepresentanterna för att få en bra inblick i studenternas åsikter i
olika studierelaterade frågor samt trivselfrågor.

I programrådet för energisystem finns 3 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 student-
representanter har förts med Henrik Sjöstrand och kommer att fortsätta
år 2022.

Studierådsordförande har även representerat energisystemprogrammet i
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs utbildningsutskott, och på så sätt
hållit kontakt med studiebevakarna vid kåren och med utbildnings-
ansvariga vid andra program på fakulteten. Under året ordnade
utbildningsutskottet en kursvärderingsbattle tillsammans, där samtliga
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program på fakulteten var representerade. Under höstterminen hölls
även ett mentorskapsprogram (SI) för årskurs 1, som ett stöd i
utbildningen från äldre studenter till de nya studenterna. Projektledaren
har tagit ansvar för att tillsätta mentorer. Mentorskapet var mycket
uppskattat av studenter som deltagit.

3.2. COVID-19

På grund av rådande pandemi har året 2021 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 2021. Under både vår
och höstterminen har aktiviteter och evenemang planerats av dels
utbildningsutskottet samt av styrelsen. På grund av den rådande
pandemin har aktiviteter tvingats ställa in eller gjorts om till online-
evenemang. Däremot kunde några aktiviteter, bland annat ES julbord
genomföras under slutet av höstterminen.

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 ha� regelbundna
möten med studentrepresentanterna och studierådsordförande.
Dessutom har fortlöpande arbete med att förbättra den studiesociala
miljön bedrivits.

3.3.1. Sektionsrum

Arbetet med sektionsrummet har fortsatt på samma sätt som tidigare år.
På grund av distansstudier utnämndes inga externa personer till
“sektionsrumsansvariga” i år vilket bör återinföras kommande år. I
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december har fördelning av nya sektionsrum ägt rum vilket resulterar i
att ES kommer behöva byta sektionsrum i början av 2022.

3.3.2. Föreläsningar och Event

Evenemangen under året har påverkats mycket av restriktioner och
rekommendationer från folkhälsomyndigheten. En eventvecka vid namn
“Må mindre skit” anordnades av bland annat ES under vårterminen som
bestod av digitala lunchföreläsningar och kvällsenenemnag. Eventveckan
var ett samarbete mellan flera olika sektioner och med finansiella medel
från UTN.

Blodomloppet anordnades också på våren och genomfördes likt
föregående år en mindre version för bara ES:are. Banor hade satts upp
med olika sträckor att springa och vi fikade utomhus e�eråt. Lyckligtvis
kunde även det årliga julbordet genomföras i år. Sittningen planerades av
studiesocialt ansvarig tillsammans med studierådsordförande och
alumnansvarige och genomfördes med resterande styrelsen på Uthgård.

3.3.3. Möten med ansvariga för ULS

Studiesocialt ansvarig har tillsammans studierådsordförande deltagit på
ett möte per termin med personer på W och ULS. Sy�et 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.

3.4. 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.
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Alumnprogrammet startades upp i april, vilket är senare än vanligt, och
fortsattes till maj. Anmälan släpptes i mars. Uppstarten hölls digitalt på
grund av pandemi där Larsson & Co. deltog med en föreläsning om
ledar- och mentorskap och uppstarten avslutade med en öppen
diskussion för att lära känna varandra bättre. Alumnerna nåddes ut till via
alumngruppen på facebook, linkedin samt maillistan och studenterna vis
fETs kanaler. Under hösten har planeringen inletts att starta upp
alumnprogrammet igen e�er alumngasquen på vårterminen 2022.

Tillföljd av den dåvarande coronasituationen i världen kunde inte en ES
alumgasque 2021 anordnas men planering för en ES alumngasque 2022
togs upp på nytt under hösten 2021 på Gotlands nation 26e februari för
såväl föreningens medlemmar och alumner.

Under hösten höll alumnansvarig i ovveförsäljning och ovveinvigningen
för de nya studenterna inför första ovvesittningen för läsåret. Den 5e
november bjöds två alumner in för att hålla ett föredrag under lunchen.
De pratade om sin studietid på ES och jobben de ha� sedan examen och
de olika vägarna man kan ta e�er en examen. Det bjöds på sallad från
cafe Ångström till alla som deltog. Eventet var uppskattat och många
studenter hade frågor som de ville ställa till alumnerna.

Under hösten planerade och genomförde alumnansvarig tillsammans
med studiesocialt ansvarig och studierådsordförande det årliga julbordet
inom ES-sektionen, som i år ägde rum den 11e december på Uthgård.

3.5. Internationellt
Internationellt ansvarig har ansvarat för ett infomöte varje termin under
sittande år. Vidare har int. ansvarig frågat om aps-brev och göra dessa
tillgängliga för alla som vill ha hjälp med inspiration. Int. ansvarig har även
börjat en diskussion kring ett potentiellt projekt angående träff med ett liknande
program, antingen från Sverige eller  internationellt. UTN:s internationella
utskott kräver även att man närvarar vilket int. ansvarig har gjort med undantag
för mötet 8 mars.

3.6 Företagsevent
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3.6.1. Lunch- och kvällsevent

Under vårterminen 2021 genomfördes två lunchevent som på grund av
covid-19 utfördes på distans över zoom. Det första samarbetet var med
Stockholm Exergi där våra studenter fick möjligheten att lyssna till deras
arbete med att lagra koldioxid med tekniken Bio-CCS. Det andra eventet
hölls av Northvolt och de berättade om deras arbete för en hållbar
framtid där batteriet står i centrum.

Under höstterminen 2021 gick ytterligare två lunchföreläsningar av
stapeln och som följd av att samhället hade börjat öppna upp igen, kunde
dessa genomföras på ångströms- laboratoriet. Höstterminens första event
var i samarbete med Hitachi Energy där våra studenter hade chansen att
lyssna till två gamla ES-are och deras väg till arbetslivet samt hur en
vanlig dag ser ut för dem. Det andra luncheventet under höstterminen
var ett samarbete med STS-sektionen och WSP där studenter från båda
programmen var välkomna. Även vid detta event fick våra studenter
lyssna till vad företaget sysslar med, samt vad en examinerad
civilingenjörsstudent i energisystem kan ha för arbetsuppgi�er på
företaget.

3.6.2. Instagram och hemsidan

Styrelsen arbetade med att marknadsföra på våra sociala medier och
hemsida under 2021. Detta gjordes bland annat i samband med de olika
företagseventen som våra studenter kunde delta på. Vidare har även
företag fått marknadsföra sig mot våra studenter på vår hemsida.

3.7. ES-veckan 2021

ES-veckan 2021 gick av stapeln i mars månad och på grund av covid-19
genomfördes alla dess event digitalt över zoom. Veckan var fylld med
både lunchevent i form av föreläsningar samt kvällsaktiviteter. Veckan
innehöll 4 lunchföreläsningar med samarbeten med SSAB, Noviocean,
Forsmark samt Neste.
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3.8 Sociala arrangemang

Genrellt var planeringen för året öppen, pga omständigheterna med
Covid-19 och restriktionerna som följde. Under VT21 genomfördes inga
sittningar, utan ersattes med coronavänliga alternativ.

3.8.1. Klubbverket

Klubbmästaren har, med hjälp av det egen tillsatta klubbverket om 8
studentrepresentanter, under året genomfört en rad olika event vars sy�e
varit att främja gemenskap och skapa kontakter för studenterna i
sektionen. Detta med underhållande event såsom gasquer, beerpong-
turneringar eller mindre event som grillkvällar. Det har även förekommit
event tillsammans med andra sektioner, detta för att främja relationen till
dessa.

Under Storm VT21 bestämdes att 2 klubbmästare skulle
representera ES, vilket gjorde att det under höstterminen var 2 klubb-
mästare och 7 tillsatta i klubbverket.

3.8.1.1. Zoomsittning

Pga av restriktioner genomfördes zoomsittningengamEShow , vilket är
en variant av en fulsittning fast på zoom. Upplägget var att deltagare fick
anmäla sig i grupper om max ca 4st och de fick välja mellan att sitta
bakom samma skärm eller varsina. Sedan tävlade de i olika lekar “På
spåret”, “så ska det låta” och musik quiz på finska i olika breakout rooms.
Klubbverket var inte med och tävlade utan fungerade som pogramledare.
Vinnarna presenterades i slutet av sittningen och de vann varsitt ES
dricka märke.

3.8.1.2. Poängjakt

En poängjakt genomfördes med Q där klasser tävlade mot varandra.
Uppdragen godkändes endast om de utförts på ett sätt som följde
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dåvarande restriktioner. Poängjakten avslutades med ett snabbt zoom-
möte där vinnare presenterades.

3.8.1.2. Fulsittningar

Under arrESt var året enda bridgenssittning för bara ES. Tema var
“fängelse”. En lyckad sittning, dock var det tungt för klubbverket att
ensamt planera, genomföra och städa.

Årets andra bridgenssittning var halloweensittningen halloWeen-
FESt vilken gjordes med F och W, där ES hade matansvaret.

3.8.1.3. Pubrundor

Pubrunda VT21 blev inställd pga restriktioner. Men Pubrunda HT21 blev
av med temat “Vilda västern”. För att kunna genomföra pubrundan med
dåvarade restriktioner så delades samtliga deltagare in i 8 grupper vilka
cirkulerade på 4st nationer. Pga för många platser fick Q fylla en grupp.
Ett lyckat event med coronaanpassning!

3.8.1.4. Grillkväll

Under mottagningen anordnade klubbverket en grillkväll för alla
ES-studenter. Klubbverket fixade grill och lekarmöjligheter i form av
kubb, brännboll och volleyboll. Mat att grilla fick varje student ta med sig
själv.

3.8.1.5. Krä�skiva

Under varje mottagning anordnas Krä�skivor för de allra flesta
sektionerna inom Uppsala teknolog - och naturvetarkår. Detta event
annordnas av sektionernas Klubbmästare och planeras ca ett halvår
innan. Pga corona beställdes inget tält för att kunna annordna
krä�skivorna i. Arbetet för den nya krä�skivan pågick från slutet av april,
och fortsatte under hela sommaren med ett par timmars möten en dag i
veckan. Detta gjorde att Klubbmästare hittade en lösning av att ha
krä�skivan utomhus fast i form av en riktig sittning. Vart detta skulle ske
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var svårt och många försökt till att ansöka om platser gjordes. Tillslut
valdes en äng i ultuna där alkohol fick konsumeras lagligt. Tyvärr var det
regn många av kvällarna och presseningar sattes upp för att försöka
undvika det.

3.8.1.6. Finsittningar

Under vårterminen stäldes ES-gausquen in och ersattes av en
zoom-sittning “gamEShow”.
På höstterminen annordnades Daesquen med H, DV, IT och E. Här hade
ES huvudansvar för spex och nationskontakt.

3.8.1.7. Cykelsittning

En cykelsittning tillsammans med X och E genomfördes som sista event
kallad “kallES Xykel h( jul) med tema: Kalles ankas jul. En cykelsittning
går till genom att deltagare anmäler sig i par och kommer antingen bjuda
på förrätt, varmrätt eller e�errätt hemma hos sig själv. De andra rätterna
kommer de äta hos någon annan och får under kvällen reda på vart
genom ett sms. Sms skickas ut automatiskt från en kod som även skapat
rutterna deltagarna cyklar.

3.8.1.8. Inställda/ej gjorda planerade event

Pågrund av hårda restriktioner under VT21 genomfördes ej den
planerade lekrundan utan ersattes av poängjakten. Norrreda blev även
inställt. Under hösten blev beerpong tunering inte av utan ersattes av en
cykelsittning.

ES-kryssningen blev inte av pga mycket planering och istället
uppmuntrades ES studenter att åka på Sjöslaget vilket är en kryssning för
samtliga studenter i Sverige. Tyvärr hamnade den precis i början av tenta
p period 1 vilket gjorde att många inte kunde åka.

3.9. Styrelses event
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3.9.1. Julbord

Årets julbord som arrangeras av styrelse genomfördes som vanligt i
december av studiesocialt ansvarig, studierådsordförande samt alumn-
ansvarig samt så hjälpte resterande styrelse till under sittningen.

3.9.2. Pluggfika

Pluggfika som vanligtvis hålls en söndag under tentaperioden ställdes in.

3.10. Idrott

Under vårterminen 2021 genomfördes få träningar på grund av covid-19.
ÅM fick därmed anpassa sig e�er covid-19 och då blev det ÅM-grenen till
först frisbeegolf och sedan till League of legend. Däre�er så avslutades
vårens aktiviteter med att arrangera blodomloppet samt poängjakten.
Under höstterminen 2021 så inleddes det normalt med ÅM i volleyboll
och där åkte vi ut i kvartfinalen. Sedan hade vi utomhus fotbollsträningar
(1 gång/vecka) ihop med W-programmet fram tills covid.19 situationen
utvecklades igen och folkhälsomyndigheten rekommendationer
återupptogs. Under den perioden så var det svårt att arrangera någon
slags träning. E�er denna period så släpptes restriktionerna för sista
gången och då fick vi fortsätta arrangera ÅM där den som var näst på tur
var Baket. Vi åkte då sedan ut i semifinalen då och lika sedan för ÅM i
innebandy. Mellan de grenarna så hade vi träningar som var
förberedande inför, detta hade vi då ihop med W-programmet. Den sista
grenen är fotboll och där är planen likadan som innan med de andra
grenarna att ha förberedande träningar inför den.

4. Information, PR och media

4.1. Hemsidan

Under 2021 har föreningen spånat på att skapa en ny hemsida som är
mer lättillgänglig men även en bättre och tidsanpassade design.
Webbprogram som wix och squarespace har undersökts för att bygga nya
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hemsidan. Dessa program har många fördelar såsom användarvänligt
men även lätta att underhålla för nästkommande styrelse. Att bygga en
ny hemsida har tyvärr lagts lite på is då mycket annat har kommit ivägen
men något som ska ändras på i framtiden. Det är oerhört viktigt med en
bra och uppdaterad hemsida då det är en knutpunkt dä 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 personuppgi�er ligger uppe på hemsidan.

4.2. Profilprodukter

Under våren beställdes nya ES-tröjor utan dragkedja vilket var väldigt
uppskattat av medlemmarna i FET och såldes slut fort. ES-muggar
beställdes också men dessa var tyvärr inte lika populära. Under hösten
har flera ES-hoodies beställts då det varit en hög e�erfrågan på dessa
även ES-ryggsäckar beställdes. E�ersom ES-tröjor utan dragkedja blivit
betydligt mer populära så finns det många tröjor med dragkedja på lager.
För att försöka rensa styrelsens lager har dessa tröjor använts för att göra
tröjor till styrelsemedlemmar och skickats in för extra tryck.

4.3. Tyck för dryck

På grund av restriktionerna skedde inget Tyck för dryck på våren. På hösten
däremot stod styrelsen inne på ångström och bjöd på kaffe men inte i utbyte
mot att ES studenter ska tycka till utan endast för att synas och marknadsföra
styrelsen lite. ES studenter hade även möjlighet att köpa märken vid det
tillfället.

4.4 Hemortsambassadör

Som hemortsambassadör åker man till sin gamla gymnasieskola och berättar
om hur det är att läsa på Teknik- och naturvetenskapliga fakulteten (Teknat) och
på sitt program. Detta arrangeras av Teknats studentsamordnare och
studenterna som åker får ekonomisk ersättning samt betald resa. Studenterna
får gå på ett informationsmöte där de får mer information angående
presentation och vad de kan säga till gymnasieeleverna, samt ett USB-minne
med presentationen på. I år var detta något som skedde då restriktionerna
släppte.



Sida 18 av (21)
Verksamhetsplan

2022-03-27
Melker Ehrenström

4.5. Pluggfika

En gång per termin anordnar styrelsen pluggfika till medlemmarna i
FET. På grund av restriktionerna var detta inget som gick att genomföra
på våren men på hösten kunde detta evenamng genomföras. Det blev
väldigt lyckat och många medlemmar i FET var med. Detta event gav
även ett till tillfälle att visa upp styrelsen.

4.6. Skuggning

Under våren och hösten skedde inga 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.

4.7. Klassfotografering
På grund av restriktionerna kunde inte en traditionsenlig klass-
fotografering genomföras
så den skedde över zoom på våren. Fotograferingen fungerade bra och
uppskatttades.

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 2021 skedde även flertalet organiserade träffar med de olika
sektionsföreningarnas idrottsansvariga. Övriga samarbeten har varit
programansvariga Henrik Sjöstrand, samt studievägledaren Elin
Lundkvist

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 2021 anordnades det sex FUM-sammanträde.
Samarbetet mellan fullmäktige representanter och styrelsen är god.
ES-sektionen har samma antal mandat i UTN:s fullmäktige 2022 som
2021.

5.2. Styrelsekontakt UTN

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

6. Ekonomi
FET:s tillgångar är till för att genomföra styrelsens, och i förlängningen
medlemmarnas visioner och mål med föreningen. Inkomsterna under
2021 bestod dels av bidrag från Uppsala universitet, UTN och Unga
forskare men även en stor del av inkomsterna bestod av inkomster från
företagsevent och från ES-veckan.

Föreningens pengar fördelades bland annat på aktiviteter och inköp av
profilprodukter för att se till att medlemmarna i föreningen får ut mer av
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sin studietid samt sitt medlemskap i föreningen. En del av den vanliga
verksamheten har pågått som vanligt, med hänsyn till restriktioner och
rekommendationer, men en del har även ställts in eller ställts om till
digitala alternativ. Sektionens julbord, mentorskapsträffar som numera
kallas för SI-träffar, pluggfika, korvgrillning för reccarna, hyra av
idrottslokaler är några aktiviteter som i år har genomförts på plats under
höstterminen då restriktioner har tillåtit det. Årets ES-vecka är en
aktivitet som genomfördes digitalt och hjälpte till att återhämta
föreningens ekonomi från föregående räkenskapsår, dessutom utfördes
FET-lunchen under våren digitalt. Vårens stormöte genomfördes digitalt
och Foodora-kuponger delades ut för närvarande personer samt höstens
stormöte genomfördes på plats på Ångströmslaboratoriet där pizza
delades ut till de flesta deltagarna.

Den ekonomiska policyn är oförändrad sedan senaste uppdateringen
som genomfördes räkenskapsåret 2019.

Föreningen kommer fortsatt att sälja profilprodukter med en liten
vinstmarginal för att få in inkomster på flera sätt än tidigare. Under 2021
beställdes hoodies, koppar och ryggsäckar in till föreningen. Dessutom
har flera nya märken köpts in och skall fortsätta köpas in för att få in
andra inkomstkällor till föreningen. Tidigare år har en stor andel hoodies
köpts in som sedan har blivit svårsålda. Fortsatt skall föreningen sälja
profilprodukter i form av hoodies men då i form av beställningsvara för
att minska på den ekonomiska påverkan.

Även marknadsföring som genomförs på hemsidan och sociala medier
fortsätter att bringa intäkter till föreningen. Under årsski�er 2021/2022
flyttades sektionsrummet till den andra officersvillan och i samband med
denna flytt kommer nu intendenturen på polacksbacken att betala för
sektionsrummet tillsvidare vilket kommer öppna upp för att det
ekonomiska bidraget som föreningen får från Institutionen för fysik och
astronomi kommer i större utsträckning kunna användas till andra saker
än själva hyran av sektionsrummet.

Under året marknadsfördes ett företag via föreningen till ett sammanlagt
pris på 1000 kr vilket är en mindre andel jämfört med föregående
räkenskapsår. Däremot har föreningen ha� marknadsföringsintäkter på
4000kr då 3000kr av föregående år har bokförts under detta
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räkenskapsår. Då föregående års ekonomi gick i förlust om -19050,4 kr
budgeterades ekonomin för att gå med vinst med   10192 kr för att
återhämta föreningens ekonomi. Detta resulterade i att budgeten år 2021
genomförde en viss indragning av utgi�er i samband med aktiviteter
under våren då allt genomfördes på distans och därmed beräknades bli
mindre kostsamt. Små indragningar av utgi�er, genomförande av
ES-veckan och andra företagsevent tillsammans med bidrag som har
erhållits av föreningen har resulterat i att föreningen år 2021 gick med ett
överskott på 15003,79 kr. Detta gör att ekonomin i föreningen har
återhämtats sig kra�igt från föregående års räkenskapsår då föreningen
gick med förlust på -19050,4 kr.

Det totala överskottet från 2021 om 15003,79 kr föreslås att omföras i ny
räkning.


