
Verksamhetsberättelse FnollK 2013

2014–02–13

1 Medlemmar

Medlemmar i FnollK under verksamhetsåret 2013 var:

• Ordförande Lotta "Lejon" Bergbom

• Kassör Evelin "Strössel" Blom

• Sponschef Patrik "Skrutt" Forsberg

• Övrig Dennis "Peking" Zorko

• Modulchef Ragnar "Ragge" Englund

• Uppdragschef Holger "Judå" Lindström

• Phadderchef Simon "Phil" Johansson

2 Verksamhet

FnollK planerade och genomförde med hjälp av andra föreningar, från F och utanför, samt
phaddrar Fysikteknologssektionens mottagning år 2013. FnollK hjälpte på så sätt nollan att
träffa nya vänner och välkomnade dem till det studiesociala livet på skolan och sektionen.

2.1 Mottagningen

FnollK genomförde en mottagning i enlighet med kårens och sektionens intensioner. Nollans
fritid fylldes med cirka två arr varje dag under mottagningen och införlivade på så sätt F-
och TM-nollan i det studiesociala livet på chamlmers och på sektionen. Med de av FnollK
organiserade phadderledda räknestugorna kom nollan även in i studierna och med tenta
två dagar efter fantomenföreläsningen fick de också en provsmak på det höga tempo som
studierna brukar hålla.

Genom att dela upp nollan i phaddergrupper och tilldela dem phaddrar främjades kam-
ratskapen mellan de olika nollan samt mellan nollan och nymble och nollan och gamble.
Genom att införliva valen Åke i spårvagnsracet kunde även kamratskapen mellan nollan och
valen Åke främjas, då valen Åke verkade samtycka till detta.

Nollan fick utöver detta också chansen att främja kamratskapen med andra sektioner genom
att sektionen deltog i Nollympiaden. Utöver detta ordnades sam-arr tillsammans med and-
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ra sektioner för att främja kamratskapen ytterligare. Bland annat genom Sagogasque med
KfKb, Hockeykalas med Elektro, Darr och Rockpub med Data samt FattenkrIT med IT.

Alla nollan har om de så önskat efter kraftig påtryckning från FnollK burit nollbricka, till-
verkade under översyn och kontrollerade av FnollK. Under mottagningen delade Fnollk ut
nolluppdrag till alla nollan på sektionen. Genom dessa uppdrag samt med Djungelpatrullens
övervakning och samråd såg FnollK till att märket i Olgas trappor målades i samband med
mottagningen. Ett annat uppdrag lät nollan tillverka en nollbricka till valen Åke.

2.2 Övrigt

I början av året ordnade FnollK en väldigt trevlig sammankomst för de olika mottagings-
kommitéerna på chalmers. I maj utförde FnollK tillsammmans med mottagninskommitéerna
KfKb- och A-sektionerna en Minimottaging för de som skrev Matematik- och Fysikprovet
på Chalmers. I mitten av vårterminen arrades tillsammans med DP en "Uppdrag:Phadder-
DuP". Dessutom var Ragge FnollK:s representant i BalNgt. FnollK har haft representanter
närvarande på samtliga sektionsmöten under året samt lagat mat till mötet i LP4.

En nollmodul arbetades fram och delades ut till alla F-Nollan innan skolstart. Hösten efter
mottagningen utvärderades alla arr och mottagningen som helhet för att få in tankar från
mottagingen och se var förbättringar behövs. Nollan verkade nöjd och de allra flesta arren
fick höga betyg. Under hösten genomfördes även en aspning där asparna bland annat fick
ordna en tacksittning för phaddrarna, själva gå på sittning samt planera och redovisa ett
eget mottaningnsarrangemang.

3 Posternas åliggande

3.1 Ordförande

Ordförande Lejon har under året sett till att föreningens åligganden gentemot Fysiktekno-
logsektionen har uppfyllts samt lett och ansvarat det dagliga arbetet. Hon har även tillsam-
mans med kassören ansvarat för föreningens ekonomi samt i kassörens frånvaro skött den.
Hon såg till att främja en god kontakt med andra sektioner genom att representera sektio-
nen i Chalmers samarbetsorgan för mottagningen, MoS på alla årets möten. Hon var också
en kontaktlänk mellan FnollK och andra föreningar samt representerade FnollKs åsikter i
F-styret.

3.2 Kassör

Kassör Strössel var under året, tillsammans ordförande Lejon, ansvarig för ekonomin och
förde kontinuerligt en granskningsbar redovisning över FnollK:s ekonomi.

3.3 Phadderchef

Phil, som var Phadderchef, tillgodosåg nollans behov av phaddrar och skötte kontakten mel-
lan dessa, nollan och övriga i FnollK. Han nominerade även i samråd med phaddergrupperna
ett erforderligt antal phaddergruppsansvariga till F-styret.
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3.4 Sponschef

Sponschefen Skrutt har under året skött kontakten med samt suttit som ledamot i FARM.
Utöver det har han även haft kontakt med olika företag och fixade bland annat så att Nollan
fick varsin Fysikteknologsektionen t-shirt samt oerhört fina orangea påsar.

3.5 Övriga ledamöter

Övriga ledamöter i FnollK hjälpte tillsammans med ovan nämnda medlemmar att utföra
alla FnollK:s åligganden gentemot Fysikteknologsektionen samt såg till att göra nollans fyra
första veckor på sektionen och Chalmers till de bästa möjliga.

Utöver det ansvarade Ragge, som var modulchef, för att nollmodulen blev färdigställd och
innehöll tillräckligt med information. Nolluppragschef Judå skrev och delade ut minst ett
nollupprag till alla nollan och Peking ansvarade för att hitta och boka så bra lokaler som
möjligt till nollan under mottagningen samt se till så att schemat gick ihop.
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