
Verksamhetsberättelse 
Mottagning 

 Vi planerade och genomförde en värdig mottagning enligt kårens och sektionens 
intentioner.  

 Vi arrangerade aktiviteter för F- och TM.-Nollan som syftade till att införliva Nollan 
i livet som F- resp. TM-teknolog både vad gällde studier och det studiesociala 
livet.  

 Under ledning av mottagningskommitténs ordförande planerade och ledde vi ovan 
nämnda aktiviteter i samråd med berörda organ.  

 Vi hade en tillräcklig mängd aktiviteter för att fylla Nollans fritid. Vi jobbade för att 
främja kamratskapen på sektionen.  

 Vi ordnade nolluppdrag.  
 Vi ordnade en trevlig sammankomst tillsammans med övriga 

mottagningskommittéer.  
 Vi framställde modulen.  
 Vi tillsåg att de Nollan som önskade kunde bära nollbricka.  
 Vi utvärderade mottagninen.  
 Vi utsåg en av FnollKs medlemmar till medlem i BalNgt, Sill.  
 I samråd med DP tillsåg vi att sektionsmärket på Olgas Trappor blev ommålat.  
 Vi har även genomfört och planerat en aspning. 

 
Ordförande 
FnollKs ordförande har tillsett att ovanstående uppgifter utförts, ledde och ansvarade 
FnollKs arbete och höll god kontakt med övriga mottagningskommittéer. Hon har 
fungerat kontaktlänk mellan FnollK och övriga kommittéer samt företrätt FnollK i F-styret 
och representerat F-sektionen i ChS samarbetsorgan för mottagningen, MoS. 
 
Kassör 
FnollKs kassör har tillsammans med ordf haft ansvar för ekonomin och fört en 
granskningsbar redovisning gällande mottagningskommitténs ekonomi. 
 
Phadderchef 
Har tillgodosett nollans behov av phaddrar. 
 
Sponschef 
Har varit ledamot i FARM och sökt spons till mottagningen. 
 
Övriga ledamöter 
Har hjälpt FnollK-ordföranden i dennes uppgifter så att de utfördes på bästa sätt. 
  



Kommentarer 
Vi har under planeringen av mottagningen inte varit rädda för att ändra och förnya. Vi har 
sett över och gjort om arr som funnits tidigare år och även skapat en del nya arr. Vi har tll 
exempel haft en öhlprovning och en skattjakt i slottsskogen. Vi har gjort om 
dammiddagen och herrkvällen från grunden men behållit huvuddrag, som att det är två 
helt olika sittningar som slås ihop senare, men tagit bort all könsanspelning, vilket är mer 
förenligt med kårens jämställdhetspolicy.  
 

Vi valde att betona studiedelen extra och hade en dialog med PA så att studiedelen 
skulle få ta den plats i mottagningen som den behöver. Detta hade vi även som mål i vår 
verksamhetsplan. Vi har till exempel jobbat mycket med att få ihop Nollans räknestugor 
de första två veckorna och tillsammans med PA planerat in arren så att Nollan ska få en 
så bra studiestart som möjligt. 
 

Vi har haft stor uppslutninga av phaddrar och många på sektionen har visat intresse för 
att phaddra. Vi har fått två nyastartade phaddergrupper och blev 12 stycken 
phaddergrupper.  
 

Vi hat tyvvärr haft lite bakslag i ekonomin. Vi fick i början av sommaren reda på att 
Sandvik som tidigare sponsrat tröjorna skulle dra in all universitetsspons. Vi valde då att 
betala tröjorna själva, eftersom vi inte inte några andra sponsorer. Dessutom blev priset 
för att skicka ut modulerna mycket högre än vi hade räknat med. Detta gjorde att 
budgeten blev mer ansträngd och vi höjde bland annat en del biljettpriser för att täcka 
upp för detta. 
 

Vi har sett över arbetsfördelningen mellan posterna och strävat efter en jämn 
arbetsfördelning. Vi funderade på att införa en åttonde post men beslutade slutligen att 
införa en vice ordförande och ta bort sponschefen och fördela det på hela gruppen, vilket 
FnollK 2013 började arbetet med. Sponschef har länge varit den minst sökta posten och 
det är en jobbig börda att bära hela sponsansvaret själv. Vice ordförande är en post som 
tidigare har fördelats på någon av de andra medlemmarna, vilket inte har varit praktiskt 
eftersom alla poster har mycket att göra. 
 

Vi har under året lagt ner mycket, kanske lite för mycket, tid på nollK-arbetet och vi kan 
nog tala för alla i gruppen då vi säger att det har varit otroligt roligt men också tufft. 
 


