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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret 2016
Inför verksamhetsåret skedde en viss revidering av styrelsens sammansättning.
Styrelsen utökades med en bokningsansvarig för att visa på vikten av dessa frågor, både
ekonomiskt och strategiskt. Posten som sekreterare utvecklades även till att innefatta
rollen som 2:e vice ordförande för att avlasta presidiet.
Styrelsen höll under verksamhetsåret 11 ordinarie styrelsemöten som alla kallats till
stadgeenligt, protokollförts korrekt, justerats och arkiverats. Närvaron och
engagemanget vid styrelsemöten har under året varit stort.
Till grund för årets verksamhet ligger den budget och verksamhetsplan som
presenterades och godkändes på årsmötet. Precis som föregående år presenterade
styrelsen en budget med positivt utfall för att buffra inför en osäker framtid. Arbetet med
att anpassa föreningens verksamhet och utveckla utbudet av aktiviteter fortsatte och till
verksamhetsåret lanserades den Populärvetenskapliga sektionen, PopSek. Även den nya
nattklubbsektionen GreenHouse återkom. I sin helhet bedrev föreningen verksamhet i
följande sektioner:
-

Bryggeriet
GreenHouse
Insparquen
Klubbmästeriet
Naturvetarspexet
PopSek

Bland de större evenemang som ägde rum under året kan nämnas Den Naturliga
Insparquen och Spexet Kardinalfelet. Föreningen deltog också i det campusgemensamma
arrangemanget Champs of Campus med Samhällsvetenskapliga Föreningen som
huvudarrangör.
Under vårterminen och början av höstterminen bedrev NF sin Caféverksamhet i form av
det föreningsägda bolaget Café Ruben. Detta skedde parallellt med uthyrningen av
lokalen till lunchrestaurangen Green Peas för servering av färdiglagad mat på samma
sätt som inleddes 2015. Under hösten tvingades dock Café Ruben till ett uppehåll i
verksamheten och i slutet av höstterminen blev det klart att restaurang Green Peas
skulle upphöra att existera.
I Föreningslokalen påbörjades under slutet av höstterminen en stor ytskiktsrenovering av
övervåningen som del av överenskommelsen vid det nya hyreskontraktet.
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Verksamhetsplanen för 2016 specificerade följande strategiska mål för verksamhetsåret
Kontantfri förening
Under året övergick föreningen helt till kontantfri betalning på föreningens
pubevenemang. Dessutom förespråkades användande av betalningstjänster (exempelvis
under Insparquen) och förbetalning till fester och liknande för att minska
kontanthanteringen.
Gott arbetsklimat och tydlig kommunikation
Föreningen bidrog med generös budgetering för kickoff, fika och mat för aktiva i
föreningens sektioner, undergrupper och styrelse. Även budgetar för extern
representation har funnits för styrelsen, sektionsansvariga och även i vissa sektioner.
Sponsrad mat på alla föreningens pubar har även erbjudits, även till funktionärer genom
ett nytt prestationsbaserat system för matkuponger som prövades under hösten. Även
nyckel och larmkod och möjlighet till utbildningar i alkohollagen har erbjudits till aktiva
medlemmar som väljer att ge sin tid till föreningen.
Nya rabatterade priser för aktiva medlemmar har även tagits fram av styrelsen och gratis
uthyrningar har även beviljats medlemmar som för närvarande eller tidigare lagt mycket
tid och energi i föreningen.
Sund ekonomi
Under året har föreningens ekonomiska personal arbetat aktivt för att inte överstiga
budgeten och där det är möjligt göra bättre ekonomiskt resultat än planerat. Bokföringen
har flutit på under året, boksluten för 2015 och 2013 har blivit sammanställda och 2016
har vid sidan om detta även bokförts kontinuerligt. Detta innebär att föreningen är nära
att ligga i fas med bokföringen för tidigare år som länge släpat efter.
Hemsida och IT system
Under året har en ny lättanvänd hemsida byggts och tagits i bruk. Denna har börjat
fyllas med aktuell information om bland annat uthyrningar och medlemskap.
En ny lösning för epost har även tagits fram och börjat användas. Styrelsen har även
uppdaterat sina digitala arbetsverktyg genom att börja arbeta i Google Drive med delade
dokument, rapportering direkt in i driven, beslutsuppföljning, protokollföring osv.
Tekniska lösningar för att nå föreningens alla medlemmar via nyhetsbrev har även hittats
och börjat användas.
Intern kommunikation och informationsflöde
Information till föreningens medlemmar förmedlades huvudsakligen genom månatliga
nyhetsbrev per epost under höstterminen samt via sociala medier (Facebook). Alla delar
av NF använder Facebookgrupper för kommunikation inom sig, och det är ofta lätt för
aktiva medlemmar att engagera sig i diskussioner kring hur saker och ting ska skötas
genom dessa verktyg.
Under året har även Insparquen hållit påverkansmöte där intresserade medlemmar
kunnat lämna åsikter kring hur de tycker att årets arrangemang kan förbättras utifrån
tidigare erfarenheter. Hela föreningen har samlats för en gemensam medlemshelg under
hösten där många olika delar av föreningen togs upp till diskussion och reflektion.
Medlemshelgen inbjöd också till allmänt samkväm och nya kontakter mellan gamla och
nya medlemmar.
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Extern kommunikation och marknadsföring
Under året representerades NF på välkomstdagar, mässor och öppet hus och i vissa fall
anordnades även evenemang i anslutning till dessa. Möjligheten att i framtiden göra mer
reklam för föreningen i föreningslokalen utvecklades genom att avtal ingicks kring
informationsskärmar i sittningssalen, dessa togs dock aldrig i bruk under
verksamhetsåret.
Under året hade föreningen en hel del samarbeten med andra aktörer på campus. NF
fortsatte sitt deltagande i campusrådet med presidieträffar varje månad. Samarbetet
kring medlemskap med Stockholms universitets studentkår, Samhällsvetenskapliga
föreningen och Humanistiska Föreningen fortsatte även och förhandlingar skedde under
hösten kring en ny fördelningsnyckel för medlemsintäkter med de andra
fakultetsföreningarna. Avtalet ämnas förlängas under vårterminen 2017.
I föreningslokalen har arrangemang anordnats med externa aktörer. Genom samarbeten
med studentkårens internationella enhet samt fakultetens Natural Science Social
Activites har NF även skapat ökat värde för universitets internationella studenter.
Rutiner och policy
Under året har väldigt mycket nya skriftliga rutiner och policys utformats, bland annat
gällande livsmedelshygien, uthyrningar, renhållning och nyckelhantering. Styrelsen har
även formaliserat en arbetsordning samt skrivit en ny policy för matkuponger till
funktionärer.
Alla nu gällande policys har även samlats i ett gemensamt policydokument.
Under året har även arbete lagts ner för att hitta bättre rutiner kring medlemshantering
vid privatfester, detta har skett i samtal med studentkåren och de andra
fakultetsförningarna som ingått samarbete kring medlemshantering. Någon färdig lösning
har inte hittats men idéer finns rörande någon form av gästleg.
Miljömedvetenhet
Under året togs initiativ till att öka föreningens generella miljömedvetenhet. Ett arbete
inleddes som syftade till att ta fram miljömål till föreningen och även fast detta inte
slutfördes så identifierades av SU formulerade riktlinjer kring miljöarbete som föreningen
kan arbeta vidare kring.
Ett viktigt steg i arbetet med miljöfrågor som identifierats är att minska mängden kött
som köps in och säljs i föreningen. Här har exempelvis Klubbmästeriet gjort toasten på
puben helt vegetarisk. Styrelsen har även vid evenemang där de köpt in och lagat mat
valt nästan uteslutande vegetarisk mat.
På föreningens övervåning finns möjlighet till sopsortering, och för framtiden planeras
liknande lösningar för köket på nedervåning för att öka möjligheten till sopsortering vid
större evenemang, exempelvis pubar och fester.
Långsiktig lösning på lokalfrågan
Under våren och början av hösten bedrevs mycket arbete med att hitta en lösning på
lokalfrågan och finansieringen av den höjda hyran. Bland annat fördes samtal med
naturvetenskapliga fakulteten, studentkåren och lärarstudenternas klubbmästeri. En
lösning låg nära till hands där en nystartad fakultetsförening för lärarstudenter skulle
kunna dela föreningslokalen med NF.
Under hösten kom informationen om att Naturvetenskapliga fakulteten för 2017 går in
och täcker upp hela den ökade hyran. Dock måste fortfarande en långsiktig lösning hittas
och dialogen med relevanta parter är lika viktig 2017 som 2016.
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En Naturvetenskaplig Förening
Under året lanserades den nya populärvetenskapliga sektionen PopSek som under året
befann sig i uppstartsfart. Dock arrangerades ett antal aktiviteter, bland annat tävlingen
Science Slam under höstterminen. Även under Insparquen genomfördes aktiviteter med
viss naturvetenskaplig inriktning.

I det stora hela anses 2016 ha varit ett väldigt produktivt år där väldigt mycket skett och
kanske än mer har lagts till grund inför kommande år i form av formella rutiner,
arbetsordningar och nya verktyg som förhoppningsvis gör kommande års verksamhet
enklare och effektivare.

Styrelsen 2016 genom

Nicklas Österlund
Vice Ordförande
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