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3LP ”2”

Ledare

... kom FinForm ut  i tid

Bättre sent än aldrig…

Ja, det är nog det egentliga temat för tidningen du håller i handen. Egentligen skulle tid-
ningen hinna komma ut innan årsskiftet, i samband med FinForms 50-årsjubileum till-
sammans med en sittning för att fira det hela. Men så blev det uppenbarligen inte. Men 
vet ni vad, kära läsare, livet går vidare, jorden fortsätter att snurra och 
tidningen kom ju ut till sist. Bättre sent än aldrig.

Om det är något att ta lärdom från detta är det just att livet går 
vidare. Ibland hamnar man i en stressig period och saker får helt 
enkelt skjutas framför sig för tillfället, inlämningarna hopar sig och 
tentorna kryper närmre, samtidigt som livet ibland tar oväntade 
vändningar. Tidningen kom ju ut ändå, och även om den kan-
ske är i det tunnaste laget så har ju världen inte gått under.

I detta nummer får vi, förutom det gamla vanliga, ta del av 
en insändare som berör stress, och i sin tur psykisk ohälsa. 
Det glädjer mig något otroligt när folk skickar in texter till oss, 
och speciellt när det berör sådana viktiga ämnen. Skicka gärna 
in fler texter, och glöm inte att aspningen för FinForm drar 
igång i samband med att denna tidningen släpps! Kom förbi 
på redaktionshelgen och ta del av vad som händer bakom 
kulisserna, kanske finner du ditt nya kall?

Med detta sagt, njut av läsperiodens tidning, försöka att inte 
låta stressiga situationer ta överhanden, ta hand om varandra, kra-
ma din mamma, och kom ihåg: bättre sent än aldrig!

Lina



4 FINFORM... var det en självklarhet med kräldjursvårdare på F

Snabba cash på okonventionella sätt (ej ett 

samarbete med Sahlgrenskas universitetssjukhus)
Ekonom: Carl Jendle

Sannolikt är du en av oss många med för dyra vanor 
och dålig impulskontroll. För den studerande talas det 
ofta om hur man ska dra ned på utgifterna. Tyvärr är 
det sällan skojiga råd man får, men lyckligtvis finns en 
rad knep och knåp för den fiffige teknologen att göda 
spargrisen. FinForm listar därför dårens guide till snab-
ba cash! 

Dela med dig av din identitet
Hör och häpna, det finns människor som är intressera-
de av att låna din identitet – åtminstone en liten stund. 
Länge nog för att kunna utnyttja bonusar på hazardspel-
sidor iallafall. Genom att göra flertalet konton och bryta 
mot praktiskt taget varenda Terms of  Use på sidor som 
MrGreen, BetSafe osv. kan skumraskare betala dig flera 
tusen kronor för att ta del av din information. Det är 
inte olagligt att låta någon annan råka ta del av ens egna 
personuppgifter, men att stjäla andras är däremot dumt. 
Man får försöka nöja sig med sin egen identitet så gott 
det går helt enkelt. Åtminstone tills någon pellejöns i 
Skövde har fått dig svartlistad på varenda svensk spel-
sida.

Delta som försöksperson i medicinska experiment
Den med åtminstone ett vaksamt öga har under sin stu-
dietid sett minst en annons från Sahlgrenska gällande 
medicinska experiment. Konceptet är busenkelt – offra 
din kropp, tid och välmående för enkla pengar. Tum-
regeln är att ersättningen växer linjärt med smärtan du 
utsätts för, så kräv därför inget mindre i eventuella för-
handlingar. Mig skjutsade de exempelvis full med nå-
lar och gav mitt ben kramper genom att föra elektri-
citet genom det. Andra kanske är finare i kanten, men 
200 kronor i timmen under bordet var för mig väl värt 
nervsmärtor i några veckor samt droppfot dubbla tiden.

Donera sperma!
Sahlgrenska är en guldgruva även för den som skyggar 
undan för lite smärta. Om du tycker synd om ofrivilligt 
barnlösa, vill testa din fertilitet, få en snabb check på 
könssjukdomar och/eller tjäna 550 kronor varje gång 
du stryper köttsvanen har vi i FinForm ett hett tips. Re-
produktionsmedicinska på Sahlgrenska vill ha just DIN 
sperma och den slösar du utan rim eller reson bort flera 
gånger om dagen. Maximala antalet donationstillfällen 
har dock ett tak på 10 och får tyvärr inte utföras på sam-
ma dag. 

Donera ägg!
För den kvinnliga läsaren har vi i FinForm bitterljuva 
nyheter. Sahlgrenskas Reproduktionsmedicin är förstås 
även i behov av den kvinnliga komponenten i ett barn, 
vilket möjliggör pant av ett ägg eller till förmån för att 
köpa en ny TV eller lite finsprit. Priset per utfiskat ägg 
landar på svindlande 11500 (ja, ni läser rätt) svenska 
kronor och kan med snabb matematik bekosta ”en jäv-
la massa skit”. Anledningen till att priset ligger så pass 
högt är dessvärre att det är svårare att skramla ur ett 
gäng ägg än man kanske föreställer sig. Innan man som 
donator hamnar på en brits måste man skjutas full med 
hormoner som gör fler ägg i äggstockarna mogna för 
att säkra en schysst skörd för girige gynekologen. Detta, 
tillsammans med det faktiska ingreppet, medför viss risk 
för ödem och i förlängningen en sjukhusvistelse i ett par 
dagar. Ingenting är gratis i livet, men ibland måste man 
satsa för att vinna!

Donera bajs! 
Bor du nära Danmark och kanske till och med har 
danskt medborgarskap ska du kika extra noga. Dans-
ka koprologer (bajsdoktorer för er som inte lärt er att 
öppna böcker) betalar nämligen runt 200 danska kronor 
per donation. Som grädde på moset gör de i vissa fall 
hembesök och svänger förbi med en nätt liten kylväska 
där du ska förvara det bruna guldet.
För att kvalificera sig för detta måste man dessvärre ha 
en utomordentlig tarmflora och endast uppemot en 
procent av den nordiska befolkning väntas uppfylla det-
ta kriterie. Medicinska forskare hävdar att ändamålet är 
att ge patienter med undermålig tarmflora lite hjälp på 
traven. Vi i FinForm däremot är fast övertygade om att 
hemliga koprofilsällskap med nät spända över hela värl-
den drar i trådarna för att stilla sin omättliga bajshunger. 



5LP ”2” ... behövde man inte anmäla sig till tentan

Insändare: Hantera din stress Asp?: Carl-Joar Karlsson

Stress är ett utbrett problem bland studenter på 
universitet, inte minst på F/TM, där det emellanåt 
kan upplevas som att arbetsbelastningen är över-
väldigande. Med denna artikel vill jag räkna upp 
några tips som kan minska stressen på lång sikt. 
Om ohälsan är akut borde du sluta läsa nu och ta 
kontakt med hälsovården eller t.ex. akademihälsan, 
se https://student.portal.chalmers.se/sv/student-
liv/Sidor/Studenthalsovard.aspx

När är det då dags att tänka på stress i vardagen? I bör-
jan av läsperioden eller i slutet av en vecka som varit 
lugn är det bra att sätta upp en plan. Planera inte in för 
mycket, utan fokusera på det du tror är viktigast. Det 
vore ju olyckligt att känna sig stressad över att man ska 
hinna med att arbeta bort sin stress! Det kan också vara 
bra att göra en mini-planering på morgonen eller under 
tio minuter på lunchen.

Här är de tips som jag tror fungerar bäst:

Hitta din fristad. Om du inte redan vet en plats eller en 
aktivitet som får dig att kunna släppa tankarna på studi-
erna och alla att-göra-listor, ta dig tid att hitta det. Själv 
tar jag gärna en promenad genom skogen i Krokslätt, 
eller så åker jag till min hemstad över helgen för att få 
riktigt lugn.

Motionera. Forskning visar att måttlig motion förebyg-
ger stress. Fysisk ansträngning stressar kroppen under 
själva aktiviteten, men i regel sjunker stressnivån efter 
träning. Den som håller sig fysiskt aktiv tränar på så sätt 
upp sin stresstålighet. Samtidigt kan det vara bra att inte 
träna allt för hårt om dagen varit extremt stressig. Ett 
lättare pass kan i så fall vara bättre i det långa loppet.

Planera. Har kurserna rekommenderade övningsupp-
gifter? Skriv ut en lista och stryk över de uppgifter du 
gör med markeringspenna. Då blir framstegen tydliga. 
Tänk också långsiktigt, så att du får tid för återhämtning 

också de sista dagarna före tentan.
Ät nyttig mat. Ät enligt de tre principerna variation, 
balans och måtta. En kost med tallriksmodellens alla 
delar, fördelad jämnt över dagen, har en rad goda hälso-
effekter, såsom ökad koncentrationsförmåga och bättre 
sömn.

Bädda för en god sömn. Se till att varva ner i tid före 
läggdags, och undvik kaffe, alkohol och datorn/mobilen 
under dygnets sista timmar. Sätt upp gardiner så att det 
blir riktigt mörkt och skaffa bra täcken så att temperatu-
ren är lagom under hela natten.

Våga säga nej. Ta ett steg tillbaka och tänk efter inför 
erbjudanden om nya åtaganden. Det har du rätt till. Jag 
har själv valt att läsa extra kurser och engagera mig i 
föreningsliv under vissa perioder, men det är först ef-
teråt som jag insett att arbetet blivit oöverskådligt. Det 
är alltid okej att säga nej, och det är viktigt att våga vara 
ärlig mot sig själv om energin inte finns.

Våga fråga om hjälp. Slutligen, vi är många som vet 
hur det känns att ha för mycket att göra. Att säga ”nej, 
jag behöver nog hjälp att planera denna läsperiod” eller 
”idag mår jag inte bra, kan ni hjälpa mig?” är inte bara 
modigt. Det är också en trygghet, för det säger också att 
den som en dag hjälper kan själv få hjälp en annan dag. 
Det säger att det är okej att ha en dålig dag.

Att studera på Chalmers är på många sätt en utmaning. 
Det innebär att ett visst mått av stress är naturligt. Det 
kan kännas spännande, häftigt och meningsfullt. Å an-
dra sidan kan stressen vara negativ och yttra sig som 
illamående, trötthet, oro eller kanske att man går och är 
ständigt irriterad på småsaker. Dit vill vi inte komma. 
Inte någon av oss. Därför är det nyttigt att frigöra tid för 
återhämtning. Om det sker via motion eller genom att 
åka bort över helgen är upp till var och en. Det viktiga 
är att hitta sitt sätt.



6 FINFORM... fick man capsa på campus

Chabo – bättre läge kan man drömma om. Med 
lite taktik kan hela ens liv utan problem utspela 
sig på en yta mindre än en fotbollsplan om man 
har lyxen att bo här. Lägenheterna är förståe-
ligt nog populära, varför äldre studenter eller 
åtminstone företagsamma  förstaårselever hör 
till majoriteten av Chabos befolkning. Två ka-
tegorier av förmodat vuxna människor, sida vid 
sida. Förutsättningarna är goda för att en trev-
lig och hållbar boendemiljö långsamt ska kunna 
växa fram. Men icke. På Chabo eroderar männ-
iskors hyfs och förnuft som en Sydsudanesisk 
åker. Därför möts  Chabos gäster av spyor i tra-
siga hissar, vägglöss, råttinvasioner, brunt vat-
ten i kranarna samt sopor i korridorer, allmäna 
utrymmen och till och med utanför dess skitlo-
kaler.

Av någon anledning tycks all form utav civili-
sation upphöra innanför dessa dörrar. Chabo 
sväljer den mest försynte teknolog och spottar 
ut en förvildad best som går på knogarna och är 
tillfreds med att strosa längs naturstigarna som 
skapas av nedtrampade sopor i korridorerna. 

Kutym tycks vara att sopor läggs i korridorerna 
i väntan på att de boendes personliga assisten-
ter kommer och städar. Ibland går dock Chabos 
veteraner ut med soporna och slänger dem på 
asfalten utanför byggnaden (se bild). Detta är 
en offergåva till råttorna och Chabos invånare 
tror att det ger bättre skörd och minskad risk 
för missfall.

Spyor i hissar verkar vara så pass vanligt före-
kommande att det kanske snarare rör sig om ett 
practical joke vid det här laget. Invånarna kan-
ske roar sig med att tävla om vems spya som 

kommer upp till toppvåningen först när två in-
tilliggande hissar faktiskt fungerar samtidigt. Jag 
vet inte och bryr mig faktiskt inte. 

Med ett gäng så pass vansinniga medboende 
måste åtminstone Chabo kunna locka med nå-
got. Bra service kanske?

Olle Svansström* fick utstå en stank av död i 
flera veckor tack vare råttor som fått för sig att 
lägga sig under hans golv och självdö. Byggar-
betare drällde därefter in och bröt upp golvet 
mitt i vintern. Att något var tvunget att göras 
är det inte tu tal om och byggarbetarna gjorde 
rätt i att sanera hålet trots kylan. Det de å andra 
sidan gjorde fel var att låta det stå och gapa i en 
månad, då detta under tiden förvandlade lägen-
heten till ett 19 kvadratmeters kylskåp. Olle blev 
besvärad och ville ha avdrag på hyran. Detta 
avdrag ville Chabo endast godkänna upp till ett 
belopp proportionellt mot ytan hålet mitt i gol-
vet tog i anspråk – det vill säga en kvadratmeter. 
Detta motsvarade således en hyresänkning av 
1/19. Shifty, shifty Chabo.

Som en sista liten bajsklick på berget av skit har 
nyligen Chabo blivit med vägglöss. Hur, var-
för och till vilken grad Chabo är infesterat är 
dessvärre sekretessbelagt. Håll därför utkik efter 
folk som kliar sig skinnflådda och fundera på 
om det inte till och med kliar lite extra på just 
dig. (Bifoga graf av genomsnittlig intelli-
gens över tid sen vägglössens intåg)
Kort och gott – som en stor man tidigare myn-
tat: I FUCKING LOVE CHABO!

*Olle Svanström heter egentligen något annat ifall skit-Chabo läser detta och anser det vara förtal men ni suger fan röv.

ChaBo Ekonom: Carl Jendle

Disclamer: Carl skickade aldrig in bilderna till artikeln



7LP ”2” ... var det asmysigt på övervåningen i Sportstugan

Modulus 4 Interiörexpert: Per Hirvonen

Vad ska man använda matematik 
till i verkligheten? Varför ska man 
kunna flutiplikationstabellen? 
Varför ska man kunna den bak-
länges så att man kan dividera? 

Helt allvarligt varför ska man hålla 
på med huvudräkning? Alla vettiga 
kurser går ändå ut på att skriva kon-
stiga bokstäver, och då behöver man 
ju inte kunna multiplikationstabellen, 
eller dividera för den delen. Om en 
däremot  sitter som layoutare i Fin-
Form, eller LaTexar sångböcker till 
en annan förening, är siffran fyra väl-
digt viktig. Varför det, undrar du sä-
kert. Det är för att när man skrickar 
saker till ett tryckeri, till exempel en 
sektionstidning i A4 format , trycker 
tryckeriet på A3 papper. En sida A3 
får plats med 2 sidor A4, och varje 
A3 har en fram och en baksida, vilket 
gör att det får plats med  4 sidor A4 
på varje ark A3. 

Varför berättar jag det här? Jo, för att 
när jag räknade ihop sidorna så blev 
svaret 23, vilket inte är jämnt delbart 
med 4, vilket hade orsakat en tom 
sida, vilket känns som ett misslyckan-
de.

Det finns en hel del andra pyssliga sa-
ker med att layouta. Tillexempel ska 
man komma ihåg att det ska stå rätt 
LP längst ned på varje uppslag. Dess-
utom ska man komma ihåg att skri-
va in rätt personer i medlemslistan 
som finns på sida 2. Jag kan kanske 
ha glömt bort att skriva dit Carl ”Jen-
del” Jendle i LP2 2017, men till mitt 
försvar hade han lämnat gruppchat-
ten med 39 medlemmar

Filformat är en annan grej som är lite 
spännande. Det finns vissa underbara 
människor som skickar in sina fören-
ingsloggor och andra bilder i 3 olika 
vektorformat( FnollK 2018), .png 
med olika lager så att man kan wrap-
pa texten runt föremålet (se ledar-
en och F6) och förstår vad förlustfri 
komprimering innebär. Sen finns det 
föreningar som slåss mot pirater och 
representerades av en krokodil som 
skickar in en .jpg.

Nu börjar den här sidan ha lite text 
på sig, so I guess it’s fine now.

sidenote: Om man har ont om material till en tidning så kan man bara gäöra 
texten  större.



8 FINFORM... visste Sektionskassören att det var bestämt att sektionen prenumenerade på Fantomen



9LP ”2” ... fick man bjuda Nollan på Slots



10 FINFORM... satt det inte pitbor från fel sida älven i DP



11LP ”2” ... hette det matgnäll och inte preferenser
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Programansvariga

... tog Sångförmännen faktiskt upp Valen Åke

Grattis, Finform! En pigg och 
glad 50-åring som aldrig blir 
äldre än sina medarbetare!

Hej sektionen! Visst vet ni att F är ensamma på Chalmers med att ha ett helt eget spex?  Vilka är 
då detta spex? Jo, det är vi, F-spexet! Vi började jobba på det här spexårets föreställning redan i 
maj,  då  Manusgruppen och Spexstyret valdes in, och för bara några veckor sen fick alla spexare 
ta del av manuset. Vad handlar då manuset om? Det är det nog en hel del av er som vill veta, men 
ni får vänta ett tag till, åtminstone till andra halvan av LP3. Under tiden jobbar vi på; det är mycket 
jobb med ett spex! Kostymer ska sys, sminkningar ska provas, låtar ska arras, texter ska skrivas, 
rekvisita ska pysslas ihop, kulisser ska målas, program ska LaTeXas, logotyper ska designas, recept 
ska provas ut, hemsidor ska kodas, repliker ska övas in och slutligen ska en föreställning, eller fem, 
sättas upp. Men vi ska inte glömma det viktigaste -- som kanske är lite klyschigt – det är jätteroligt 
att spexa!

Spexiga hälsningar, 
Spexstyret

F-spexet



15LP ”2” ... höll SNF i eDuP:ar 

21-23:e december
Man kanske inte kan tro det, men det är dagarna innan julafton som är en av de mest kritiska punkterna hos hela 
operationen. Precis som en stadig frukost bestående av risgrynsgröt och julskinka är det här du lägger grunden för 
resten av julledigheten. Genom att utnyttja att alla andra är distraherade av julklappsinslagning och bingolotto kan 
du här förhandla dig till att slippa senare aktiviteter i utbyte mot praktiskt taget ingenting. Kom ihåg att under denna 
period alltid sätta ett pris på din närvaro. En timma bingolotto nu kan ge dig en hel dags frid under mellandagarna. 
Även om det känns svårt så gäller det att hålla sig lugn, tiden du tvingas spendera med nära och kära nu kommer 
ge bra avkastning senare.

24:e december
På julafton är det svårt att slippa undan umgänge i de flesta fall, men det finns några trick som man kan använda 
sig av för att optimera dagen så gott det går:

Slå in dina klappar så minimalistiskt som möjligt. Detta minimerar tiden som det tar att öppna dem, och därmed 
tiden som spenderas med julklappsöppning.

Om du inte kan undvika det och behöver skriva rim till klapparna så gör det ickeintuitiva valet att skriva så avancera-
de rim som möjligt. Även om man kan tro att detta borde bidra till längre öppningstid så ger det motsatta effekten. 
Även enkla rim kommer dras ut på för att göra det hela spännande. Men om du slänger in lite fixpunktssatser och 
Maxwell-ekvationer i rimmen kommer du maximalt få en ögonrullning innan öppnandet börjar

Under Kalle Anka kan du redan tidigt börja förklara hur man faktiskt skulle kunna gå tillväga för att skapa den där 
färgen och peka ut ineffektiviteter hos det rullande bandet i fabriken. Om du kort efter detta frågar om du kan smita 
iväg och kolla lite på några uppgifter borde ingen klaga. Om det mot förmodan inte skulle fungera kan du börja 
räkna rörelsemoment hos husvagnen en stund senare. Detta borde garantera att du inte har någon aning om vilken 
ny Disney-film som fått gratisreklam i år.

25-30:e december
Det är nu som ditt dealande i början av julen borde börja betala av sig. Det finns två huvudfilosofier om vad man 
borde satsa på här: Antingen satsar man på att åka hem så tidigt som möjligt för att minimera möjligheten till stör-
moment, eller så stannar man så länge som möjligt för att kunna slippa laga mat över huvud taget denna tidsperiod. 
Vilken taktik som passar bäst beror på flera olika aspekter, såsom mängden inplanerade utflykter och mängden 
matrester som finns över att snylta på. Ett trick man kan använda sig av om man bestämmer sig för att inte stanna 
och är lite djärv är att “glömma” ena kursens kurslitteratur hemma. Detta borde fungera bra som ursäkt för en 
omplanering av när du åker hem. Om man är lite slug kan man ha bokat sin “omplanerade” resa redan i förväg 
för att spara pengar. Nackdelen med detta är att om ursäkten om glömmt kursmaterial inte fungerar står du utan 
pluggmöjligheter och resa hem.

31:a december
Atagligen enklaste delen. Bara säg att du redan har planer, och 
glöm att nämna att dessa planer är att sitta hemma och vara sur 
över att fyrverkerierna stör ditt plugg

SNF tipsar: Hur pluggar man effektivast under jul”lovet”?



16 FINFORM

Helgen läsvecka 1 åkte styret till Linköping för att vara med på SaFT, Samarbetande Fysikteknologer, där 
styrelserna från Chalmers, KTH, Lund, Linköping, Uppsala och Umeå (frånvarande denna gång) träffas 
för att diskutera och ta del av varandras verksamhet. This is our story.
Resan börjar med att sektionskassören tillika landets största hycklare Gustav Hallberg bokar buss istället 
för tåg men inte följer med p.g.a. sjukdom. Lyckligt ovetande kliver resten av styret på Bus-bussbossen 
Bosses bastubuss tillsammans med ett gäng LiU-studenter som antagligen direkt kommer från Chalmers 
pubrunda. Vi njuter av “Humle och Dumles” ljuva orkestermusik (läs: snarksymfoni). Efter ett tag konsta-
terar Olle att “det var ju inte så illa med buss, vi är ju nästan framme”. Vi har två timmar kvar.

När vi kommer in i Linköping skådar vi något som 
får oss att häpna. En stor korvskylt med texten 
Snoddas möter oss och vi studerar fascinerat detta 
mästerverk. Väl framme på LiU beger vi oss till kå-
rallen och deras “Gasque” där alla presenterar sig. 
KTH är många och högljudda. Folk verkar överlag 
ha Elfält (-dynamik) som hatkurs vilket vi inte kan 
förstå.

Dagen därpå öppnar med kaffe som får oss att vara 
lite extra stolta över vårt KaffeOllektiv (innan LTH 
berättar att de nyligen inköpt en trefas 8kW kaffe-

maskin till deras caféverksamhet som omsätter ca. 1 
Mkr). Efter seriösa diskussionspass beger vi oss ut i de östgötska skogarna mot det omnämna “Skytte-C”. 
KTH har “egen” öl med mek2 uppgifter på etiketten. Allt eftersom vi avancerar genom skogen blir leran 
värre och mörkret allt mer ett faktum. Jag får slå sektionsordförande Jack i huvudet med en purjolök.

Väl framme på Skytte-C börjar till slut sittningen “Ärtor o Punsch”. Gycklen är långa 
och seriösa. Efter att “Psyko” sjungit låtar i 10 min kommenterar Olle: “Jag gillar sitt-
ningar, de gör jag” varpå han släcker sin törst med några klunkar fem komma tvåan. 
Toalett innebär utomhus i mörkret och leran. Matilda halkar. 

De seriösa gycklen fortsätter och Matilda önskar hon 
vore på Snoddas. Skövde äger på chubby bunny och 
allt eftersom intoxikationsnivån ökar spontanstartar 
ordförande Jack ett möte klockan 20.51. Vi blir upp-
kallade för att gyckla och så det blir F6 punschgyck-
el. KTH vill inte vara sämre så de joinar. Efter detta 
beställer de in 35 punsch och konstaterar förnöjt att 
“detta skulle aldrig gå på statliga myndigheten KTH”. Dansgolvet öpp-
nar. Skulle varit Shaotime. Jack vill slåss mot Martin. Jack förlorar. Sek-
tionsordförande Jack knyter suspicious kontakter med KTH.
Dagen efter beger sig styret till Snoddas restaurang och höjer snittbetyget 
på Google från 3.2 till 3.3. Success.

... var Styret vettiga

Styret

På fredagen höll alla styrelser en kort presentation om sitt uni-
versitet och sin arbetsstruktur

Det är svårt att gå på 
toaletteten



17LP ”2” ... höll F6 i Finalsitsen

Vi tar oss till Linköpings resecentrum. Olle äter Schwarma. Vi kli-
ver på bussen och nu är det vår tur att bjuda på en symfoni. Någon 
har hörlurar som läcker indisk musik. Vi blir kulturberikade. Vi an-
länder åter på bästkusten och påbörjar planeringen inför våren då 
alla kommer till oss för SaFT. Puffa, det blir kul!

Eric Nilsson,
Informationsansvarig Styret 18/19

Tjolahopp tjolahej (hejsan)! Nu är det vinter igen, och nyår är nu över (eller ja, iaf  30 November 
nyåret). Hoppas alla Nollan inte känner sig besvikna med den förmodade brist på snö i Götet 
(tycker det är lite trist själv faktiskt men men). Oavsett om det är snö eller ej är det kallt (eller inte 
om man kommer från övre Kalix). Vad bättre att bota kyla med en bastu (varning skamlös reklam), 
i LP3 kanske. Vad som också drar igång i LP3 är vår aspning (kom igen det blir kul)! Aspa allt sök 
hjälp (och F6 såklart, ni kommer ändå aldrig med) (aspa speciellt PR om du inte gillar parenteser i 
varje mening). Annars har vi i F6 roat oss med Lucia (som inte är imorgon f.ö.) och gröt. 

För att gå till något helt annat: detta FinForm är ju ett 50 års jubileum (F6 är något äldre). Jag tänk-
te därför ägna ett stort tack till alla pateter (så sjukt fina)!!! Det vore inte samma sak med F6 (eller 
förmodligen någon annan kommitté) utan alla fina pateter som ställer upp 
för olika arrangemang och stöttar en i sitt arbete! Speciellt vad de 
brukar göra extra mycket är hjälp under mottagningen (så sjukt 
välbehövligt), t.ex. patetgasque (fint tema i år f.ö.) och avtack-
ning, under fredagar efter pubrundor (gud shit!) och sist men 
inte minst, aspningen (återigen: aspa hehe). Så tack så mycket 
alla fina pateter (väldigt mycket tack!)!.

Det var allt för mig i min osammanhängande text!

/F6

F6



18 FINFORM... fick man dricka öhl i FL-salar

Kurator: Rinaru Harutokuiz数独

非常に難しい

簡単



19LP ”2” ... och när det förbjöds kunde man dricka öhl på balkongen i FL62 ändå

難しい

中程度の難しさ



20 FINFORM

Kurator: Lina Hultquist

Nonogram är en japanskt bildpussel där en bild växer fram genom att fylla i rutor som anges vid varje 
kolumn och rad.

Siffrorna som står till vänster om varje rad och över varje kolumn indikerar antalet rutor som ska vara 
ifyllda, till exempel så innebär “4 6 2” att det först ska vara 4 ifyllda rutor på raken, följt av minst en tom 
ruta, sedan 6 ifyllda rutor, minst en tom ruta och sedan 2 ifyllda rutor. 

... kunde man öppna fönstren i FL salarna

MAKE PICTURE



21LP ”2” ... fanns FBI



22 FINFORM... fick man riva sönder oövervakade nollbrickor



23LP ”2”

FinForm hör dig

Skicka alla roliga citat och 

övrigt intressant material till 

FinForm@ftek.se

... var inte hälften av citaten från samma människa

“Isac och Ludvig, jag har tittat mycket på era 
kurvor.” – Hedy om Matlab

“Jag kan ta dig manuellt!” – Pekka

“Vi har TVÅ GRABBAR; som vill baka bullar” 
– May typ 50 gånger på sektmötet

“Jag hade kunnat skriva en komplex tenta nu” 
– bLudd 10 pubar in i par på pubrundan

 “Vi borde utrota alla döda människor” 
–  Opium

“Jag kan rekommendera Nollan” – Wärner till 
Snigel om förhållanden

“Man har räknat på det, och tro det eller ej, 
humlor kan flyga”  – Henrik Ström, föreläsare i 

strömningsmekanik

“Det är grymt att föreläsa på F”
 – Henrik Ström, när F3 förstår Taylorutveck-

lingar

“Det var bättre förr” – Ferretti

“Idag har vi mest pratat filosofi, imorgon blir 
det fysik.” – Ferretti, efter att ha föreläst 2 tim-

mar om fysik innan Einstein

“Matte är bra, man behöver inte vara smart, det 
är bara att använda formler”  – Ferretti

“När man stöter på en ny diff  ekv. provar man 
först Matematica, sen slår man i gamla böcker, 

sen frågar man en vän.” – Ferretti

“Vem vill komma fram och rita på tavlan? Man 
lär sig mycket av att göra bort sig” – Ferretti

“Det är dumt att ha kluriga uppgifter på tentan. 
För att lösa en kluring måste man vara smart, 

och på tentan är man som minst smart”
– Ferretti

”Singelolycka, är inte det att gå hem och 
runka?” - Honing




