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1 Medlemmar

Sittande i F6 verksamhets̊aret 10/11 var:

• Sexmästare Jonas Landberg

• Sexretare Daniel Svensson

• Kassör Arian Ranjbar

• %-chef Julia Ringsby

• Sexmästarinna Johan Andersson

• Äddvertajser Olivia Säbben

• Fixare Sofia Hjalmarsson

• Brud Jesper Ericsson

2 Verksamhet

Under året utfördes med en brinnande glädje och ett fantastiskt engagemang
bland annat följande arrangemang. Självklart planerades och genomfördes
festligheterna med hög standard och p̊a bästa möjliga sätt!

2.1 Gasquer

En g̊ang per läsperiod arrades en gasque. Dessa arrangemang var mycket
uppskattade, och gick generellt mycket bra. Teman för gasquerna var Sago-
gasque, BUS-gasque, Spökhotellet Gasquen och sist men inte minst My Little
Pony . Bland dessa var det endast Spökhotellet gasquen som inte hade n̊agon
sittning.

2.2 ET-raj

I slutet av varje tentaperiod arrangerades fester för att fira att pl̊agan var
över. P̊a dessa arrangemang serverades god mat och öl. Vi inledde med temat
Liveband, d̊a vi hade ett mycket uppskattat liveband. Vi hade även temana
Bamse, Snö och Karaoke.
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2.3 Sektionens dag

Finansierat av F-sektionen annordnade vi en finare middag för sektionsmed-
lemmar p̊a sektionens dag.

2.4 Sektionsaktivabastun

Som morot till alla sektionsaktiva att städa p̊a stora sektionsaktivastädningen
arrangerades finansierat av sektionen en bastu i Härryda för alla som städat
och pater, som ju s̊aklart städat innan.

2.5 Ärtsoppa

En g̊ang per läsperiod kokades ärtsoppa och värmdes pannkakor som sedan
sektionen fick njuta av.

2.6 Nollning

Under nollningen 2010 ställde sig F6 till förfogande åt FnollK, och hjälpte
dem arra flera mycket uppskattade arrangemang. Dessa arrangemang var:

• Drinkprovning p̊a föreningskvällen

• Provsitsen

• Hockeykalas tillsammans med EnollK och FnollK

• Sagogasquen tillsammans med KfKb6

• F6-bastu

• Finalsits

Förutom dessa arrangemang hjälpte vi även till med att laga mat till nollorna
till filmkvällen, vi hade utsett kassör Arian till Balngt s̊a han hjälpte till att
planera balen, och vi serverade även p̊a balen.

2.7 Fu6

En g̊ang per läsperiod var Dp för bakfulla, och F6 fick s̊aledes styra upp och
fixa Fu6 som ersättning för de annars s̊a uppskattade DuParna. När Dp drog
till lappfejden fick vi ocks̊a styra upp en Fu6. Denna Fu6 hade temat F6
skiter i allt, och det bjöds p̊a korv och potatissallad.
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2.8 Luciasittning

Dagen efter lucia, dvs den 14e november, arrades en mysig liten sittning i
Lucias tecken.

2.9 Tre nyanser av svart

F6 10/11 var även delaktiga i att införa vad som numera är tradition, näm-
ligen Tre nyanser av svart, vilket är en ohmsitts för xF6, DPP och FnollKs
pateter.

2.10 Aspning

Vi arrade en fenomenal aspning, där vi undervisade v̊ara framtida barn i
konsterna: et-raj, gasque med sittning, hur man festar rätt”, hur man kokar
och serverar ärtsoppa, hur man umg̊as med Dp, hur man blandar drinkar
med mera.

2.11 Övrigt

Under året fördes även nogrann dokumentation över vad som utfördes, och
alla arrangemang utvärderades. Detta för kontinuitetens skull, s̊a att följande
F6 inte skulle famla i mörkret. Det lagades även mat till sektionsmötet i Lp2.

3 Ekonomi

F6 10/11 gick ekonomiskt mycket bra. S̊a bra att det fanns pengar över till
en ny steroeanläggning till svartpubben mot slutet av året, och änd̊a massvis
med pengar som v̊ara barn fick ärva!

4 Posternas åligganden

4.1 Sexmästaren

Sexmästaren Japan skötte under året kontakten med övriga föreningar p̊a
sektionen, deltog kontinuerligt i F-styrets möten, satt med p̊a GasqueKs mö-
ten, delade ekonomiska ansvaret med kassör, var lokalansvarig vid arrange-
mang, var dokumenterat tjock, ledde arbetet under året, och tills̊ag att F6
utförde sina åligganden.
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4.2 Sexreteraren

Sexretaren (eller officiellt sexreteraren) D-Dawg var konstant sexmästaren
behjälplig, tog över sexmästarens roll d̊a denna inte kunde närvara, förde
krönika vid F6:s möten och andra anordnade aktiviter och styrde upp som
informationsansvarig genom att se till att Äddvertajser Säbben skötte sig
med pr, och var allmänt skön!

4.3 Kassör

Kassör Arian var ansvarig för ekonomin under året, förde kontinuerligt en
granskningsbar redovisning över F6:s ekonomi, och var allmänt skön!

4.4 Öhl- och spritchef

%-chef (officiellt Öhl- och spritchef) Schmulia ansvarade under året för inköp
av alkohol, genomgick SUS-utbildning, var serveringsansvarig p̊a alla insyna-
de arr, inklusive men inte begränsat till gasquen, och var allmänt skön!

4.5 Övriga poster

Övriga poster s̊ag under året till att hjälpa de förtroendevalda med deras
uppgifter när det gick, hjälpte sexmästaren h̊alla god stämning i gruppen
och p̊a arrangemang, och var allmänt sköna!
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