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Verksamhetsberättelse F6 11/12

1 Medlemmar

Sittande i F6 under verksamhetsåret 11/12 var:

• Sexmästare Björn �Teddy� Herder

• Sexreterare Jonas �Christmas� Källe'n

• Kassör Lena �Flower � Mårtensson

• Systemtekniker (Öhlhef) Mikael �Mazur � Mazur

• Sexmästarinna Josef �Jossan� Hansson

• PR-Chef Annie �Annie! � Westerlund

• Pyssling Sandra �Kwalpan� Eriksson

• Brud Tobias �Teabag� Petre'n

• Arrare Joel �Shiny� Strand

2 Verksamhet

Under verksamhetsåret har F6 ansvarat för sektionens festverksamhet genom arrangemang med hög

kvalite', utförda på bästa möjliga sätt!

2.1 Gasquer

Ett �ertal Gasquer arrangerades under året, varav minst en i varje läsperiod. Gasquerna som arrangerades

under året var

• Sagogasque, samarrangemang med KfKb6 under nollningen

• Don't Pani-Gasque, samarrangemang med GasqueK oh annat skönt folk

• Gasquen Airlines

• Hatt-Gasque

• E.H.V.J.-Gasque

• Karibien, Cortege' mästerskapen i fest (CM) Gasque

• Prehistori, aspningsgasque

Förutom arrangemang under tiden som sittande togs även initiativ till en patet-Gasque med temat Diso

förlagd till nollningen 2012 som var ett myket uppskattat evenemang.

2.2 ET-Raj

I slutet av varje läsperiod arrangerades fest för att �ra att tentorna skrivits oh för att tända nytt hopp

inför kommande läsperioder. Temat på dessa var Blommor oh Bin där vi hade ett liveband som spelade,

Löv is in the Air, en stillsammare Julpub i lp2 för att sedan avslutas med temat Mikrofonkåt.
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2.3 Sektionens dag

Tillsammans med oh �nansierat av F-styret arrangerades sektionensdag, en middag för F-teknologer,

alumner oh personer med anknytning till programmen.

2.4 Ärtsoppelunh

En gång per läsperiod serverades ärtsoppa oh pannkakor till hungriga sektionsmedlemmar.

2.5 Fu6

När pubrundorna låg på torsdagar arrangerades dagen efter en Fu6 för att stilla sektionens begär efter

god mat oh dryk. Under året arrangerandes tre styken Fu6.

2.6 Nollning

Under nollningen 2011 var F6 behjälpliga oh bistod FnollK, samtidigt som vi höll i egna arrangemang.

Vi bistod även Balngt med vår representant Lena samt serverade oh �xade före oh under balen.

Arrangemangen som genomfördes under nollningen var:

• Drinkprovning oh aktiviteter på föreningskvällen

• Provsitsen

• Hokeykalaset tillsammans med F- oh EnollK.

• Tidigare nämnda Sago- oh Don't Pani-Gasquen

• F6-bastun

• Finalsitsen

2.7 Farm-banketten

Tillsammans med Farm arrangerades Farm-banketten i Bulten.

2.8 Luiasittning

I läsperiod 2 arrangerades en mysig sittning för att lysa upp i teknologens höstmörker.

2.9 Tre nyanser av svart

F6 11/12 såg tillsammans med de andra overallsföreningarna på sektionen till att ohmsitsen Tre nyanser

av svart arrangerades, preis som den alltid har varit.

2.10 Sektionsaktivabastun

Vi arrangerade sektionsaktivabastun som tak från sektionen till dess medlemmar som valt att engagera

sig i sektionen oh som även deltagit i sektionaktivastädningen.

2.11 Aspning

Under vårterminen arrangerades aspning där våra efterträdare �k sin gedigna utbildning i hur man

arrangerar Gasquer, ET-raj, lagar ärtsoppa, umgås med DP, blandar drinkar oh myket med. Allt för

att få de rätta förutsättningarna för att kunna bedriva en bra verksamhet även kommande år.
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2.12 Övrigt

Vi utvärderade oh dokumenterade kontinuerligt vårt arbete under året för att kunna vara till hjälp för

både vårt eget oh kommande år. Vi lagade även mat till ett sektionsmöte.

3 Ekonomi

Tak vare gediget arbete från vår kassör hölls ekonomin i ordning, oh hela verksamhetsåret var själv-

�nansierat. Vårt lån från sektionen/F-styret betalades åter i sin helhet, oh det lämnades även pengar

kvar till kommande F6.

4 Posternas åliggande

4.1 Sexmästaren

Sexmästare Teddy skötte under året kontakten med övriga kommitte'er på sektionen, deltog kontinu-

erligt på F-styrets möten, var F6:s representant i det nu omdöpta GasqueRådet (fd GasqueK), delade

ekonomiska ansvaret med kassören, var ansvarig för lokaler vid arrangemang, ledde arbetet under året

oh tillsåg slutligen att F6 utförde sina åligganden mot sektionen.

4.2 Sexreterare

Sexreteraren Christmas var under året sexmästaren behjälplig oh tog över dennes roll vid tillfällen då

han inte kunde närvara, förde krönika vid F6:s möten oh andra aktiviteter samt tog sitt ansvar som

informationsansvarig genom att tillse att PR hanterades av PR-hefen Annie! .

4.3 Kassör

Kassör Flower var under året ansvarig för ekonomin oh förde kontinuerligt en granskningsbar redovisning

över F6:s ekonomi.

4.4 Öhl- oh sprithef

Systemtekniker Mazur var serveringsansvarig på alla insynade arr, genomgik en godkänd SUS-utbildning

samt ansvarade över inköpen av alkohol. Mazur var även under året sektionen behjälplig genom att agera

serveringsansvarig på ett antal ike-F6 arrangemang.

4.5 Övriga medlemmar

De medlemmar av kommitte'en som hade övriga poster såg under året till att hjälpa de förtroendevalda

i sina uppgifter, hjälpte sexmästaren att hålla god stämning såväl i gruppen som på arrangemang oh

såg tillsammans med alla medlemmar av F6 till att göra F6 11/12 till ett grymt F6 år!
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