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I. Övergripande verksamhetsplan
Styrelsen
Styrelsens uppdrag är att förvalta föreningens finanser och lokaler samt att ytterst ansvara för
verksamhet som bedrivs i Naturvetenskapliga Föreningens (NF) namn. Styrelsen skall även kunna
vara föreningens olika delar behjälplig ifall dessa behöver stöd i sitt arbete. Det arbete som utförs
inom föreningen bör ske möjligast öppet, och varje styrelsemedlem bör eftersträva att ha insikt i
hela föreningens verksamhet. T.ex. utveckla en mall för rapportering till styrelsen för att i större
utsträckning få information som är relevant för styrelsen, t.ex. avvikelser från budget.
Styrelsen avser att hålla styrelsemöten minst en gång i månaden under terminstid. Alla protokoll
från innevarande års styrelsemöten skall tillgängliggöras på föreningens hemsida.
Styrelsen skall under 2017 bestå av ordförande, vice ordförande, andre vice ordförande tillika
sekreterare, kassör, informationsansvarig, huschef, bokningsansvarig, bokhållare samt fyra
suppleanter. Presidiet fortsätter att förstärkas med en andre vice ordförande för att avlasta
arbetsbördan för ordförande och vice ordförande. Andre vice ordförande ansvarar speciellt för
internkommunikation och föreningsdemokrati utöver rollen som mötessekreterare.

Föreningslokalen
Föreningslokalen förvaltas av husgruppen som leds av och rapporterar till styrelsen via huschefen.
Under 2017 kommer husgruppen arbeta för att se över hur lokalen kan användas mer effektivt
genom ny rumsindelning och ny möblering. Centralt för detta anses rivning av väggen mellan
tidigare kansli och pluggrum vara för att skapa ett nytt konferensrum. Föreningen ämnar finansiera
rivningen av denna vägg i det fall hyresvärden står för kostnaden för eventuell takförstärkning.
Under första halvan av 2017 äger en större ytskiktsrenovering rum på lokalens övervåning. Denna
ska bevakas noga och möjligheten till investeringar i lokalen för att uppnå en trevligare och mer
optimerad lokal ska ses över i samband med detta. En kraftsamling ska även göras under året för
att tömma lokalen på trasiga och oanvändbara inventarier. Nödvändig teknik (ljudsystem,
projektorer, skrivare, datorer) i lokalen måste finnas och fungera, behovet av reparation och
nyinvestering ska ses över.
Speciella ansträngningar kommer under året göras för att se över förvaring av livsmedel i lokalen.
Målet är att få en samlad och hygienisk förvaring som uppfyller kraven som som ställs för restaurang
och caféverksamhet, nyinvestering i vitvaror ses som en viktig del av detta. Ett nytt
egenkontrollprogram ska utarbetas, implementeras och kontinuerligt revideras. Striktare
hygienregler samt rutiner kring allergener och livsmedelshantering ska fortsättningsvis följas.
Målsättningen för lokalen är att i möjligaste mån hålla den öppen för föreningens medlemmar och
övriga studenter på universitetet, även dagtid. Detta ämnar vi uppnå dels genom att åter öppna det
föreningsägda Café Ruben, dels genom att hyra ut lokalen till extern restaurangverksamhet.
Föreningen ämnar även söka fler samarbeten med externa aktörer för att anordna föreläsningar,
seminarier och dylikt i lokalen, detta kan även ske dagtid i samarbete med Café Ruben.

Sektioner
Föreningen ska bedriva huvuddelen av sina aktiviteter genom väl definierade sektioner där en av
föreningen vald sektionsansvarig ansvarar för sektionens verksamhet inför styrelsen. Den
sektionsansvariga skall fortlöpande rapportera till styrelsen om sektionens verksamhet och
ekonomi. Det föreligger ansvar hos sektionen med stöd av informationsansvarig att verka för att
informera medlemmarna om verksamheten. Föreningen kommer under 2017 bedriva verksamhet i
följande sektioner:
●
●
●
●
●
●
●

Bryggeriet
Green House
Insparquen
Klubbmästeriet
Naturvetarspexet
Offside
Populärvetenskapliga sektionen

För varje sektion finns en plan och en budget för verksamheten.
För att stödja nystartade sektioner finns möjlighet att söka uppstartsbidrag. Bidraget finns till för
att göra det möjligt för de nya sektionerna att kunna göra större satsningar och aktiviteter för att
komma igång med sin verksamhet.
För ytterligare breddad verksamhet skall ett aktivitetsbidrag för aktiviteter som faller utanför
ordinarie sektionsdriven verksamhet erbjudas.

Strategiska mål för 2017
Långsiktig trygghet
Föreningen eftersträvar att även i fortsättningen, och i ännu högre grad än idag, utgöra en
knutpunkt för det sociala livet bland (naturvetar)studenter vid Stockholms universitet. Eftersom
mycket av den nuvarande verksamheten är knuten till föreningslokalen, Gréens villa, så är det
viktigt att se till att föreningen kan vistas där även i fortsättningen. En förutsättning för att lyckas
med detta är att upprätthålla goda relationer till universitetet och Naturvetenskapliga fakulteten.
Styrelsen bör också utreda nya möjligheter till inkomster, exempelvis genom sponsorer eller
samarbeten med andra föreningar. Generellt måste vi bli bättre på att utåt kommunicera värdet av
aktivt medlemskap i föreningen.
Gott arbetsklimat och sammanhållning
Arbetsklimatet i föreningen måste vara gott. För att åstadkomma detta måste alla verksamma i
föreningen tänka på att upprätthålla god ton samt ha i åtanke att föreningens syfte är att främja
gott kamratskap mellan naturvetarstudenter.
Belöning för utfört arbete ska också prioriteras så att befintliga engagerade ska ha lust att stanna
kvar och samtidigt locka nya kandidater. Flera nivåer av förmåner och befogenheter ska finnas
efter nivån av arbetsinsats, såsom nyckel, larmkod, sponsrad mat, utbildningar, olika former av
bidrag osv. Sociala och festliga tillställningar för förtroendevalda och deras funktionärer skall hållas
för att öka sammanhållningen och visa tacksamhet till dem som väljer att ge av sin tid till
föreningen.
Sund ekonomi
Styrelsen skall verka för att föreningens ekonomi hanteras ansvarsfullt. Möjligheten till nya
inkomstkällor och sponsorsamarbeten kan undersökas. Sektionerna bör aktivt följa upp sin ekonomi
för att inte överstiga sina budgetar. Sektionsansvarig ska kontinuerligt rapportera större avvikelser
till styrelsen.

Bokföringen för året måste ske kontinuerligt med regelbundna budgetuppföljningar för att
säkerställa att den ekonomiska redovisningen blir korrekt. Samtliga ekonomiansvariga inom
föreningen ska genomgå en obligatorisk ekonomigenomgång och regelbundna träffar mellan
kassören, ekonomiansvariga och bokhållaren skall hållas. En generell ökad kunskap och förståelse
hos medlemmarna för föreningens ekonomi skall eftersträvas. Detta ansvar ligger på föreningens
kassör och bokhållare.
Intern kommunikation
Den interna kommunikationen inom föreningen ska utvecklas och möjligheten för medlemmar att få
insyn i föreningens arbete ska förbättras, t ex genom att styrelseprotokoll och liknande dokument
läggs upp på hemsidan. Särskilt ansvar har här andre vice ordförande. Styrelsen och
sektionsledningarna ska vara tillgängliga och lyhörda inför föreningens medlemmar. Fler sätt och
kanaler för medlemmar att bidra med tankar, åsikter och idéer till föreningens arbete (på både på
central- och sektionsnivå) ska utvecklas.
För att se till att kommunikationen inom föreningen fungerar så skall det finnas tydliga
kommunikations- och organisationsplaner. En speciellt viktig roll har presidiet i att samordna alla
delar av föreningen till ett enda NF. Samarbete mellan sektionerna skall uppmuntras och stärkas.
Detta sker bland annat genom att andre vice ordförande sammankallar till träffar, cirka två gånger
per termin, där sektionsansvariga diskuterar möjliga samarbeten.
För att nå ut till föreningens medlemmar med information om vad som händer i föreningen ska ett
nyhetsbrev regelbundet skickas ut via e-post. Hemsida och sociala medier ska användas flitigt för
att kommunicera aktuell information.
Under höstterminen ska en medlemshelg anordnas, då föreningens medlemmar är i fokus och får
chans att tillsammans reflektera kring föreningen. Detta är också ett tillfälle att under avslappnade
förhållanden stärka banden medlemmar emellan.
Extern kommunikation
Föreningen ska jobba för att tydligt kommunicera sin verksamhet utåt till universitetet och dess
studenter. Föreningen skall även se över hur verksamheten kan bli mer tillgänglig för
internationella studenter, t.ex. genom att öka andelen information som går ut på engelska.
Synligheten är speciellt viktig i början av terminerna för att nå ut till nya studenter med tydlig
marknadsföring rörande vad föreningen kan erbjuda (som ett komplement snarare än konkurrent till
exempelvis studentkåren).
Mer information om föreningens verksamhet ska finnas tillgänglig på pubar, privatfester, på
internet, samt dagtid i restaurangen/Café Ruben. Riktad information mot de naturvetenskapliga
institutionerna bör även öka. NF skall representeras på välkomstdagar och mässor för såväl svenska
som utländska studenter och gärna anordna evenemang i anslutning till dessa.
Målet för 2017 är att rekrytera mer inom nuvarande målgrupp samt hitta nya målgrupper för
föreningen. NF ska vara en förening tillgänglig för alla universitetets studenter som önskar ta del av
vår verksamhet, naturvetare eller inte.
Sociala medier
För att användare av sociala medier lätt ska få överblick av vad som händer i föreningen ska
information
om
föreningens
event
postas
på
NF:s
officiella
sidor,
såsom
facebook.com/NF.stockholm. På detta sätt ska det räcka att följa en enda sida istället för flera
olika sektionssidor. Sektionerna kan välja att behålla sina egna sidor, men ansvarar för att alla
öppna event skapas av och postas på NF:s sida.

Hemsida och IT-system

Föreningens hemsida skall löpande uppdateras med aktuell information om föreningen och dess
verksamhet.
Arbetet med att hitta en långsiktig lösning för föreningens e-posthantering skall fortgå. Alla
förtroendevalda ska kunna få tillgång till en nf.su.se-adress från vilken de kan ta emot e-post.
Möjlighet att upprätta maillistor ska utredas.
Funktionella IT-lösningar för övrig föreningsverksamhet såsom biljettförsäljning bör också utredas.
Under 2017 bör NF satsa på att vidareutveckla föreningens hemsida, www.nf.su.se.
Kommunikationen gentemot medlemmar bör förbättras genom publicering av föreningsdokument
såsom stadgar, policys, blanketter för ansökan av bidrag, styrelseprotokoll och så vidare. Den
externa kommunikation bör förbättras bland annat genom tydligare sökvägar till kontaktuppgifter
för föreningens förtroendevalda och genom att översätta valda delar av hemsidan till engelska.
Rutiner och policys
För att förbättra rutinerna inom föreningen ska styrelsen och sektionsansvariga arbeta fram tydliga
checklistor och mallar, samla ihop tidigare skrivna rutiner och policys och se till att dessa efterlevs,
och vid behov uppdatera dem. Rutiner för renhållning, städning, hygien och säkerhet ska ses över
och implementeras effektivt. Arbetet kring medlemshantering vid privatuthyrningar bör fortgå.
Styrelsen ämnar ta fram tydliga mallar och riktlinjer för hur rapportering till styrelsen ska ske.
Miljömedvetenhet
Styrelsen önskar under 2017 intensifiera arbetet för att höja föreningens miljömedvetenhet. Inköp
av mat och livsmedel bör ses över och en större del av våra matinköp bör bestå av miljövänliga
varor (ekologiskt, närproducerat, vegetariskt). Mängden kött som köps in och säljs i föreningens
verksamhet bör minska. En stor del av detta ansvar hamnar på Klubbmästeriet, då de står för
majoriteten av föreningens livsmedelsinköp.
Styrelsen i samarbete med husgruppen ska formulera övergripande miljömål och löpande kontroll
över hur dessa efterföljs ska göras. Arbete ska även göras för att förbättra möjligheterna för
sopsortering i föreningslokalen, särskilt i anslutning till restaurang-, café- och pubverksamhet.
En Naturvetenskaplig förening
NF bör sträva efter att i ännu högre grad vara en naturvetenskaplig förening. Arbete ska under 2017
ske för att öka antalet aktiviteter med anknytning till naturvetenskap, vilket i huvudsak kommer att
ske inom ramen för den populärvetenskapliga sektionen. En tävling i vetenskapskommunikation,
Science slam, arrangeras även under 2017, med målsättningen att detta ska bli en återkommande
tradition. Styrelsen bör undersöka hur föreningen kan samarbeta med universitetet rörande
kommunikation om den forskning som bedrivs. NFs sektioner uppmuntras att under 2017 arbeta för
att implementera fler naturvetenskapliga element i sina aktiviteter.
Ett enat campus
NF ska under 2017 verka för att tillgängliggöra studentlivet för fler av studenterna vid Stockholms
Universitetet, till exempel genom att kommunicera verksamheten via forum gemensamma för fler
av de föreningar som finns på campus.
Föreningen ska eftersträva att ha en god kommunikation med andra studentföreningar, i synnerhet
de som finns vid Stockholms universitet. Detta sker exempelvis genom aktivt deltagande i
Campusrådet, och genom att bjuda in representanter för föreningarna till event såsom styrelsens
cocktailparty.
Under 2017 är föreningens mål att fortsätta och det samarbete som ingåtts med SUS, SF och HumF
rörande medlemshantering. Ett av våra mål är att verka för användandet av en central digital
plattform där alla studenter kan hitta samlad information om de aktiviteter som sker på campus.

Informationen om vilka medlemskap som krävs för deltagande i aktiviteter måste bli tydligare och
mer lättillgänglig.
Genom samverkan med andra parter finns goda förutsättningar för påverkansarbete. En del av detta
arbete är att verka för upprättandet av en större studiesocial lokal på campus. Denna kan fungera
som lokal både för större sittningar och för större campusgemensamma evenemang med stor
potential att nå ut till universitetets studenter.
NF ämnar även att fortsätta delta i diskussioner och planering kring arrangerandet av Luciabalen
och hur detta kan utvecklas för framtiden.

II. Detaljerade verksamhetsplaner för sektionerna
Bryggeriet
Bryggsektionen inom Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms Universitet ska verka för
främjandet av öl- samt i mindre utsträckning vin-, cider- och mjödkulturen bland sina och
föreningens medlemmar. Möjligheterna att brygga alkoholfri öl med mera ska undersökas.
Bryggsektionen ska efter förmåga uppmuntra och stödja bryggandet av öl och annan dryck av
sektionens medlemmar, samt uppmuntra rekrytering av nya sektionsmedlemmar. Eftersom
sektionsmedlemmarna har vitt skilda erfarenheter i bryggning, ska bryggsektionen uppmuntra till
individuell utveckling och ökat intresse inom bryggkonsten för såväl nybörjare som för mer
erfarna medlemmar. Att mer erfarna bryggare hjälper nya, oerfarna bryggare skall uppmuntras.
Ett exempel på hur detta mål skulle kunna implementeras är att starta nybörjarsessioner, det
vill säga bryggande av enklare dryck, med erfarna bryggare som handledare.
Sektionsmedlemmar ska av Bryggeriet stödjas ekonomiskt till att handla råvaror och utrustning
till bryggning samt till att göra relevanta studie- och mässobesök. Bland annat ska ett besök
på Stockholms Öl- och Whiskymässa hållas och så många som möjligt av de aktiva
medlemmarna ska få möjlighet att få vara med. Möjligheten att göra studiebesök på mindre
bryggerier i närheten av Stockholm ska undersökas. Målet är att studiebesök ska ske en till
två gånger under verksamhetsåret och då helst ett sådant besök per termin.
Bryggeriet anordna en bryggpub under vårterminen och en bryggpub under höstterminen samt
tre dryckesprovningar under verksamhetsåret. En av provningarna ska ske under Insparquen i
början av höstterminen. Bryggpubarna och dryckesprovningarna ska verka som ett ansikte
utåt för Bryggeriet samt som viktiga intäkts- och rekryteringstillfällen. Dessa ska därför
planeras med omsorg. Framförallt verksamheten under Insparquen är viktig och ska utföras väl.
Det praktiska planerandet av verksamheten ska kunna utföras och påverkas av medlemmarna
själva. Därför ska det regelbundet hålls möten där de kommande aktiviteterna diskuteras,
bryggning planeras och annat bryggrelaterat diskuteras. Tanken är att aktiviteterna ska passa
till allas kalender så att alla kan delta och därför är mötena det viktigaste verktyget för
Bryggeriets verksamhet.

Green House
Målet för denna sektion är att arrangera två nattklubbar per termin i föreningslokalen. På dessa
nattklubbar är tanken att spela musik med utrustning som använder CD/LP skivor eller från en
dator med mixerprogram. Till detta ska det finnas diverse ljusuppsättningar i rummet samt
försäljning av mat och dryck.
Utöver själva nattklubbverksamheten ska sektionen erbjuda sina medlemmar kunskap om
elektronikutrustningen i verktygsskrubben och hur den fungerar etc, samt lära intresserade
medlemmar hur man spelar musik som DJ på antingen dator och CD/LP skivor.
Måndagar varannan vecka har Greenhouse DJ Sessions för sina medlemmar och allmänheten. Dels
för att öka kunskapen hos DJ:arna och dels för att locka nya medlemmar till sektionen. Det finns
tankar på att GreenHouse skall arrangera workshops som reklam till allmänheten för sektionens
verksamhet och om intresse finns, besöka andra studentorganisationer som spelar musik, t.ex.
Platoon DJs.

Insparquen
Insparquens uppgift ska vara att välkomna nya studenter på grundläggande nivå inom
Naturvetenskapliga fakulteten, ge dem en bra start på studietiden samt att introducera dem till
studentlivet och Naturvetenskapliga Föreningens verksamhet. Dessutom är målet även att
tillsammans med NSSA under Insparquens första vecka hålla vissa aktiviteter öppna för fakultetens
nya utbytesstudenter på avancerad nivå
Insparquen ska värva nya medlemmar till Naturvetenskapliga Föreningen genom att genomföra olika
typer av aktiviteter och ha ett upplägg som gynnar ökande medlemsantal. Insparquen ska med
många olika aktiviteter också verka för att vara öppen för en stor variation av naturvetarstudenter.
Öppenhet ska genomsyra Insparquen och alla ska känna att de får vara med och bör vara med, att
Insparquen är för alla. Ingen hets eller pennalism.
Dialogen mellan staben och föreningens medlemmar ska ske regelbundet och på så sätt främja en
mer gemensam förening samt få arbetet med att utveckla Insparquen drivas vidare. Detta görs till
exempel med hjälp av pubar där medlemmar får ge förslag på tema och upplägg samt kan få en
bättre bild av hur arbetet fortskrider, ett möte där medlemmar kan uttrycka sina mera seriösa
åsikter, samt genom utvärderingar efter Insparquens slut.
Insparquen ska verka för ett gott samarbete och öppenhet med alla sektioner inom NF samt hålla
regelbundna möten och kontakt. Arbetet mot att få in mer engagemang och synlighet av
sektionerna under Insparquen kan ske genom att t.ex. uppmuntra idéer kring sektions relaterade
aktiviteter under Insparquen.
Insparquen kommer verka för en hållbar ekonomi genom kontinuerlig uppföljning av budgeten samt
sökande av nya och fler finansieringsmöjligheter som till exempel en “nära och kära”-sittning. Hårt
arbete kommer att ligga på att skaffa sponsorer för att förbättra Insparquens ekonomi.
Genom tydlig och regelbunden kontakt med institutionerna ska staben arbeta för att synkronisera
terminsstart och aktiviteter för studenter samt för att Insparquens aktiviteter inte ska krocka med
upprop och studier.

Klubbmästeriet
Klubbmästeriet ska fortsätta sträva efter att vara en sektion där alla känner sig välkomna, tycker
det är roligt att jobba och känner att det är mycket värt att jobba för. En av de viktigaste
punkterna bör vara att visa uppskattning till marskalkarna som jobbar, genom event som
exempelvis marskalksmys, slutfest och KM-camping.
Alla ska också känna sig säkra på vad som gäller när de jobbar, både för sin egen och
verksamhetens skull. Därför bör Ansvarsfull-utbildningen fortsätta att hållas. Stort fokus kommer i
vår att läggas på att lära upp höstens nya stora generation, så att all kunskap förs vidare till dem.
Klubbmästeriet ska fortsätta drivas på ett ansvarsfullt sätt och följa alla regler kring
alkoholtillståndet under våra event. De ska även hjälpa andra sektioner att upprätthålla reglerna
och vara rädda om vårt alkoholtillstånd.
Klubbmästeriet ska också fortsätta jobba för en bra ekonomi och en budget som följs upp
kontinuerligt, för att kunna anpassa verksamheten utifrån hur det går ekonomiskt. De nya rutiner
som under 2016 införts för att minska kontanthanteringen ska behållas. Kortbetalning ska användas
så mycket det går, men kontanthanteringen är bra att ha under Valborgspubrundan och Insparquen
då det är mycket folk. Även betalning i förväg inför fester bör behållas, eftersom NF tjänar på det
och det blir mindre jobb för sektionens ekonomiansvarig, Skattis. Bra samarbete mellan Skattis och
Kassör måste finnas.
Torsdagspubarna ska utgöra basen för klubbmästeriets verksamhet, vara sektionens primära
inkomstkälla och den största samlingsplatsen för sektionens medlemmar. Cirka 30 pubar ska hållas
under året, samt cirka 6 sektionspubar om sektionerna önskar, i annat fall tar Klubbmästeriet över
även de pubarna.
Under våren ska två fester anordnas, varav den ena är Omfesten. Under hösten ska
Halloweenfesten och Sjöslagssittningen anordnas, samt eventuellt en tredje fest om det är många
nya i sektionen och sektionsstyrelsen orkar. Två interna sittningar ska hållas under året, samt
Grodornas Afton om Stockholms Universitets Studentkår vill.
Valborgspubrundan har tidigare år dragit in mycket pengar, och bör hållas även under 2017 om det
finns möjlighet. Detta är ett ekonomiskt väldigt viktigt event, som gynnas att nya märken skapas
till det. Campuspubrundan bör också hållas för att göra reklam för puben.
Under Insparquen ska Klubbmästeriet ordna Insparquesfesten och Xenopus Gasque tillsammans med
Insparquens sektionsstyrelse, Staben. Ett bra samarbete mellan Klubbmästeristyrelsen och Staben
under insparquen är viktigt, och sektionsstyrelserna ska jobba för att få det att fungera så bra som
möjligt. Klubbmästeristyrelsen och Staben behöver prata mycket och hjälpas åt under insparquen,
och ha roligt. Klubbmästeriet ska marknadsföras genom att synas mycket och ha roligt.
Klubbmästeriet ska också fortsätta ha en bra relation med andra mästerier, både genom att ordna
uppskattade event, och genom att NFs Klubbmästeri deltar i andra mästeriers event. Det är också
viktigt att NFs marskalkar fortsätter sköta sig bra när de är hos andra föreningar.

Naturvetarspexet
Syftet med Naturvetarspexet är att föreningens medlemmar ska få en plats där de kan uttrycka sin
kreativitet samt att andra ska kunna få ta del av det. Naturvetarspexet har som målsättning att
under vårterminen 2017 påbörja produktionen av ‘Spexet Darwin eller Omstarternas Uppkomst’ som
kommer att sättas upp i form av fem föreställningar under vårterminen 2018. Det huvudsakliga
arbetet med produktionen ämnar ske på söndagar. Arbetet sker i grupper med olika fokusområden.
De grupper som ämnas finnas är manus, skådespelare, band, kostym- och smink, dans, dekor samt
en kör.
Spexet ämnar att arrangera en pub per termin i syfte att ge sektionen ökad intäkt samt för ökad
synlighet och rekrytering. Utöver detta planerar vi att hålla i en spexsittning per termin där spexet
i första hand bjuder in representanter för andra spex för att knyta kontakt med dessa.

Spexets sektionsstyrelse kommer att bestå av fyra personer: Spexmästare, Vice Spexmästare,
Kassör och Balunsminister. Utöver detta kommer gruppchefer för varje fokusgrupp att utses vilka
kommer att föra fokusgruppens talan gentemot sektionsstyrelsen samt ansvara för fokusgruppens
arbete. Genom detta upplägg kommer sektionen att ha en liten, lätthanterlig styrelse som kan
sköta det administrativa arbetet, men samtidigt ge de olika grupperna en tydlig röst i vad som sker
i sektionen.

Populärvetenskapliga Sektionen
Populärvetenskapliga sektionen ska verka för att under trevliga förhållanden anordna studiesociala
aktiviteter i (natur)vetenskaplig anda.
Under 2017 planerar sektionen att anordna ett science slam, en välkomstaktivitet under Insparquen
samt diverse andra aktiviteter såsom föreläsningar, laborationer, exkursioner, studiebesök,
workshops och/eller liknande. Sektionen ska fortsätta att sprida information om sektionen till olika
kretsar av universitetet, så att den på sikt skall betraktas som en etablerad och självklar del av
studentlivet på campus.

Offside
Målsättningen för Offside under verksamhetsåret 2017 är att främja fysisk aktivitet och rörelse
inom den Naturvetenskapliga föreningen. Detta för att en god fysik och hälsa är en viktig del av
livet och gör oss både piggare, gladare och vi presterar bättre. Offside ska bidra till en öppen miljö
där alla är välkomna oavsett idrottsbakgrund och fysisk förmåga.
Under verksamhetsåret ska sektionen arrangera 3 stora aktiviteter per termin. Förslag på
aktiviteter
är:
Beerpongturnerning,
storskärmsvisning
av
större
idrottsevangemang,
militärgruppträning utomhus, fotbolls/brännbollsturnering, frågesportspub.
Sektionen har även för avsikt att om intresse finns hyra banor i Frescatihallen där NFs medlemmar
kan under en timme i veckan träffas och spela diverse racketsporter.
Tanken är även att på sikt arrangera idrottsresor, exempelvis att gemensamt gå på ett
fotbollsderby.

