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Sammanfattning av årets största händelser 

● Storskalig renovering av övervåningen på Gréens villa. 

● Café Ruben startades upp igen och lades senare ned på grund av dålig omsättning. 

● Hyreskontraktet med lunchrestaurangen Green Peas överläts till den nya 

restaurangen Il Picchio. Denna verksamhet har gått dåligt och skapat problem både 

för restaurangägarna och för föreningen.  

● Ett nytt egenkontrollprogram (rutiner för livsmedelshantering) arbetades fram och 

vitvaror flyttades till följd av detta från Spritis till köket. 

● Föreningsdokument (stadgar, policys m.m.) publicerades på föreningens nya 

hemsida för att finnas lättillgängliga för en större del av föreningens medlemmar. 

● Nya rutiner för föreningens Facebook-sidor infördes; event publiceras numera på 

Naturvetenskapliga föreningens officiella sida istället för på respektive sektionssida, 

vilket utåt skapar en bättre överblick kring vad som händer i föreningen. 

● Informationsskärmar installerades i festlokalen.  

● Föreningen delade ut båda de stipendier som vi ansvarar för att utlysa. 

● Den Trollbundna Insparquen engagerade såväl nya som gamla medlemmar. 

 

 

Styrelsen 

Styrelsen har under året hållit tolv protokollförda styrelsemöten samt en del arbetsmöten. 

Inför styrelsemöten har respektive styrelsemedlem uppmanats att skriftligen rapportera vad 

denne uträttat sedan föregående möte. Dessa rapporter har sedan lagts som bilagor till 

respektive mötesprotokoll.  

 

Viss avsaknad av skriftliga överlämningar har under året bidragit till stress och misstag i 

styrelsearbetet, i synnerhet gällande föreningens ekonomiska arbete.  

 

Föreningslokalen 

Den renovering av övervåningen som inleddes i slutet av 2016 avslutades under våren. 

Styrelsen beslutade i samband med renoveringen att riva väggen mellan det som tidigare 

var pluggrum och kansli, för att låta detta utrymme bli ett nytt konferensrum. Detta nya 

konferensrum ligger mer ostört i och med att det inte på samma sätt utgör en genomfart till 

andra rum. Det forna konferensrummet är numera inrett till salong, vilket också skapar bättre 

förutsättningar att i framtiden kunna utöka serveringstillståndet till övervåningen ifall detta 

anses önskvärt. Kansliet har i samband med renoveringen flyttats till det utrymme som 

tidigare kallats Rubariet (dessförinnan Biblioteket). Husgruppen har under året arbetat hårt 

med att inreda övervåningen på ett trivsamt sätt. 

 

För att föreningen ska kunna ha verksamhet på övervåningen krävs numera att lokalen har 

en ordentlig brandtrappa utöver den ordinarie trappan. En tillfällig brandtrappa sattes under 

våren upp i anslutning till balkongen. På grund av fasadens K-märkning kan en ordinarie 

trappa inte byggas på utsidan, så huschefen har under året fört diskussioner med bland 



annat Akademiska Hus angående hur man bör bygga en trappa inuti lokalen för att påverka 

verksamheten i så liten utsträckning som möjligt.  

 

Egenkontrollprogram och allergipolicy 

I början av året arbetade huschefen och kokis fram ett nytt egenkontrollprogram, d v s rutiner 

för livsmedelshantering, och dessa har sedan dess funnits uppsatta i köks- och 

barutrummet. I samband med detta arbete flyttades samtliga kylvaror ut från Spritis, in i 

köket. På medlems begäran togs också en officiell allergipolicy fram för att förtydliga vad 

som gäller angående allergener i föreningslokalen.  

 

Restaurangen 

I slutet av 2016 avvecklades lunchrestaurangen Green Peas, och under början av 2017 

överläts hyreskontraktet till den av Green Peas föreslagna efterträdaren Il Picchio. I 

samband med överlämningen uppstod en del missförstånd, bland annat angående 

inventarier, som vid flera tillfällen lett till att restaurangen lagt beslag på inventarier på ett sätt 

som påverkat NF:s verksamhet negativt. Il Picchio har under året haft svårt att locka 

lunchgäster till sin restaurang och mot slutet av året har ägarna gjort upprepade 

ansträngningar att hitta en ny aktör som kan ta över kontraktet. Inga av de aktörer som 

presidiet pratat med har dock visat intresse för att anpassa sin verksamhet efter föreningens 

verksamhet och lokalens förutsättningar.  

 

Café Ruben 

När caféverksamheten efter höstens uppehåll startades upp igen i februari så visade det sig 

att det fanns obetalda skulder till Skatteverket som legat och samlat ränta, så att den totala 

skulden kommit upp i 27 000 kr. Eftersom denna summa inte fanns tillgänglig hos caféet 

blev det snabbt upp till NF-styrelsen att antingen gå in med mer pengar eller att försätta 

bolaget i konkurs. Styrelsen gjorde bedömningen att caféverksamheten varit ett värdefullt 

inslag för lokalens öppethållande och beslutade att sätta in 50 000 kr i bolaget: pengar att 

användas till skulder, till lön och som handkassa. Dessvärre gick caféet under våren med 

förlust, så i slutet av maj beslutade styrelsen att avveckla bolaget. Det mesta av bolagets 

pengar var då slut, och resten beräknades gå till de avgifter som följer med avvecklingen av 

ett aktiebolag. 

 

Caféstyrelsen har konstaterat att cafét varit uppskattat av föreningens medlemmar, som 

under caféts öppethållande kunnat nyttja lokalen som studieplats under alla vardagar. Dock 

har driftsformen aktiebolag fungerat dåligt i en förening där aktiva medlemmar ständigt byts 

ut och därmed inte hinner få koll på de regler som gäller för aktiebolag. Caféstyrelsen 

föreslår att framtida försök att bedriva caféverksamhet görs inom ramarna för föreningen; en 

verksamhetsform som vi inom föreningen generellt har bättre koll på.  

 

Samarbeten 

Föreningen har under året inlett eller förnyat samarbete med flera av föreningarna på 

campus.  

 

Studentkåren, SF och HumF 

I juni skrev föreningen på ett förnyat, treårigt avtal med studentkåren, Samhällsvetenskapliga 

och Humanistiska föreningen rörande samarbetet kring medlemskap. Det nya avtalet liknar 

väsentligt det föregående men förtydligar vilka förväntningar som ligger på respektive part. 



Bland annat förtydligas att NF förväntas delta under kårens informations- och 

rekryteringsdagar, något som vi varit dåliga på. 

 

Kårsdraget 

Styrelsen har ingått avtal med Kårsdraget om att de får repa på gröna villan i utbyte mot att 

de spelar på NF:s event en gång per termin. Under 2017 spelade de på styrelsens 

cocktailparty och under Insparquen. 

 

SUS KM 

SUS KM har efter överenskommelse fortsatt arrangera pubar och fester på gröna villan.  

 

Symbios 

I april arrangerade NF en klädbytardag tillsammans med miljöföreningen Symbios.  

 

Informationsspridning 

Facebook-sidor 

I början av året infördes nya rutiner för föreningens Facebook-sidor: event publiceras 

numera på Naturvetenskapliga föreningens officiella sida istället för på respektive 

sektionssida, vilket är tänkt att utåt skapa en bättre överblick kring vad som händer i 

föreningen. 

 

Infoskärmar 

Under vårterminen installerades två digitala infoskärmar i festlokalen. Dessa har använts för 

att sprida information om föreningens aktiviteter till pub- café- och restaurangbesökare.  

 

Internationalisering 

I ett försök att tillgängliggöra föreningens verksamhet för internationella studenter har delar 

av föreningens hemsida under året översatts till engelska. Engelskspråkiga 

informationsfoldrar har delats ut i samband med kårens infodagar och Populärvetenskapliga 

sektionen har mot slutet av året övergått till engelskspråkiga evenemangsbeskrivningar. 

NSSA (Natural Sciences Social Activities) har fortsatt nyttjat föreningslokalen för 

engelskspråkiga aktiviteter.  

 

Stipendier 

Styrelsen har utlyst och fattat beslut om att dela ut medel för båda de stipendier som det 

åligger föreningen att utlysa.  

 

Representation 

Föreningens fana har under året varit representerad vid valborgsfirande på Skansen, på 

universitetets magisterpromoveringar, på doktorspromoveringen samt på Nobelfesten. 

Styrelsemedlemmar har representerat på flertalet fester, bl a Nollegasquen på KTH, 

Naturvetarfesten i Uppsala och Ratatosk hos DISK.  

 


