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Innehåll

Du vet att du är beroende när… ...du skriver en annons om parkeringsplats i ledaren...

Tjenare sektionen!

Det är med stor glädje och stolthet som jag, Fredrik “Näzart” 
Skoglund, skriver denna text som FinForms nya chefredak-
tör. Det är ett stort och tungt ansvar, men jag lovar att göra 
mitt bästa för att värna om den stapel inom journalistiken 
som denna fantastiska tidning faktiskt är.

I skrivande stund är jag precis tillbaka från årets FinForms 
första teambuilding och jag kan knappt vänta på vad denna 
stiliga grupp journalistikmaskiner har att komma med. Om 
ni, som så många andra, inte orkade sitta kvar på sektmötet 
LP3 och därmed inte har någon som helst koll på vilka som 
faktiskt sitter i Finform i år kan jag fukta era smaklökar med 
att en genomgående presentation följer senare i detta num-
mer. 

Denna läsperiod har temat “Beroende journalistik”, vilket 
bär lite av en dubbelmening. Inte bara är det en påminnelse 
om att upprätthålla korrekt källkritik då man aldrig kan veta 
vem som är den egentliga upphovspersonen, det är också en 
chans att blicka inåt och inse vilka av livets enkla lustar man 
själv blivit beroende av under denna svåra tid. Jag kan inte 
annat än rekommendera att ni öppnar era sinnen och håller 
er alerta under läsningen av följande texter, FinForm klassas 
nämligen som inkörsport till tyngre frågor.

Jag vill banne mig också rekommendera att ni har en redigt 
lat sommar, för det har ni förtjänat. Det är fan inte alltid lätt 
att vara Chalmerist, särskilt under ett skitår som detta. Så nu 
när vi börjar se ett ljus vid horisonten och kan bekosta oss 
att vara försiktigt optimistiska inför framtiden, ta chansen att 
vila ut lite innan allt drar igång ordentligt igen.

Till slut vill jag efterlysa en parkering någonstans i närheten 
av campus, FinForm är villiga att betala fri access till en hy-
potetisk husvagn i gengäld mot ett ettårskontrakt.

Vi ses på andra sidan!

Fredrik Skoglund
Chefredaktör

      Ledare         Ledare
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         Presentation av redaktionen
Fredrik Skoglund
Post: Chefredaktör
Styrkor: Mjuka kinder
Svagheter: Bakfylla och närsynthet
Beroende av: Pannkakor
Tönt/Nörd-värde: (-1,6)

Ludvig Nordqvist
Styrkor: initiera epis
Svagheter: stanna för länge på epis
Beroende av: epis
Tönt/Nörd-värde: (a,b)

Markus Utterström
Styrkor: Clutch 
Svagheter: Skinande saker
Beroende av: Youtaube klipp >1 min
Tönt/Nörd-värde: (3,3j)

Rakel Hellberg 
Styrkor: morgonpigg
Svagheter: kvällstrött
Beroende av: socker och 
kicken man får av att vara lite 
för öppen med främlingar så 
de blir obekväma
Tönt/Nörd-värde: (0,-8)

Arvid Andersson
Styrkor: Jag är bäst just nu
Svagheter: Jag var bättre förr
Beroende av: Uppmärksamhet
Tönt/Nörd-värde: (4,5)

Mijo Thoresson
Styrkor: Oklanderligt lokalsinne
Svagheter: Sektionsmötet LP3
Beroende av: Sälarna i slottskogen
Tönt/Nörd-värde: (4,6)

Alexander Körner
Styrkor: Killgissa
Svagheter: Skriva artiklar
Beroende av: blandmissbrukare
Tönt/Nörd-värde: (0,-8)

Olof Forsberg
Styrkor: Kan sätta ihop 
IKEA-möbler utan instruk-
tionsbok
Svagheter: Är 19 år
Beroende av: WolframAlpha
Tönt/Nörd-värde: (6,6)

Hampus Hansen
Styrkor: Skulle överleva sam-
hällskollaps genom att äta rötter 
och jaga fåglar
Svagheter: Lever redan i skogen 
som om det varit en samhäll-
skollaps
Beroende av: Björksaft
Tönt/Nörd-värde: +-5,7

Didrik Palmqvist
Styrkor: Los procentos hermanos        
Svagheter: Los hävos hermanos 
Beroende av: Los tolvos hermanos
Tönt/Nörd-värde: (2, 3i)

Alexandru Golic
Styrkor: Kan vissla som ett tåg
Svagheter: Kommunikation
Beroende av: Surkål
Tönt/Nörd-värde: (3, 6)

Johan Bruhn
Styrkor: Deepthroating 
Svagheter: Infektioner i halsen 
Beroende av: det är literally bara 
smaksatt vatten det är inte dåligt på 
något sätt
Tönt/Nörd-värde: -6,3

Johan
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       Sektionsmötesbingo 

Glöm inte unmutea 
och skrika BINGO 
när du får bingo!!!!

Spågubbe:
Mijo Thoresson

https://bingobaker.com/#fd34cf104a928303

       Sektmöte LP4 Focsnews-konkurrent:
Rakel Hellberg

Snart är det dags för fysikteknologstudenternas favorithelkvällssyssla, nämligen sektionsmöte. Vi ska välja 
in Dragos, revisorer, JämF, sektionsorgan och kommittéer. Därefter ska vi avhandla två motioner, som båda 
handlar om att sektionsmötena är för långa.

Den förste motionären Alexandru vill flytta några funktionärsval, närmare bestämt sektionsnörd, kräld-
jursvårdare och frisör, till sektionsmötet i LP1. Den andre motionären, som råkar vara densamme som den 
förste, vill att vi ska tillåta att ta motioner och propositioner innan inval på sektionsmötena.

Helt i enlighet med Finforms grundpelare oberoende journalistik vill vi säga att det låter ju jävligt vettigt.

(Reklam!)

...I 4m t3h pwnage!!!!11!!11 är en normal mening... ...du kan hålla dig 5 minuter till...

Mötet öppnades vid det förträffliga klockslaget 17.23 på torsdagen i LV6. Här har Finform samlat de viktigaste 
och mest häpnadsväckande händelserna.

Focsnews-konkurrent:
Rakel Hellberg

Motioner och propositioner
- Mötet biföll styrets proposition om hållbar-
hetsåtgärder. Mer om dessa på sida XX.

- Mötet biföll styrets proposition om 
budgetändringar för att ha råd med renovering 
av focusköket. Mer om köksrenoveringen på 
sida XX.

- Mötet biföll motionen om att tilltala tal-
manspresidiet som de själva önskar, istället för 
det könsbinära herr/fru talman.

- Ingen lyfte motionen om att byta sektionsfärg 
till ultraviolett. (Tack.)

Personval
- Någon aspade vice ordförande till FIF 
omedveten om att det inte fanns någon vice 
ordförande i FIF, så nu finns det en vice ord-
förande i FIF.

- Piff & Puff lever igen efter inval av tre nya 
piffar.

- Två personer sökte kräldjursvårdare.

- Tre personer sökte sektionsnörd.

- Sex personer sökte frisör*.

Kl 02.09 var fysiktekologerna färdigdiskuterade. Behändigt att vi har en slang och en sten att sköta om, så vi 
har en ursäkt att vara uppe sent på natten mitt i veckan! Däremot tråkigt att talman inte ville bruka sin sugrör-
shatt med läsk från Focumateriet, eller Focumatériet, den här gången.

*Sektionsmötet i LP2 beslutade att bifalla en motion om att F-sektionen likt M ska ha en sektionssten. Stenen 
i fråga, som heter Einstein, ligger i någon skog på Tjörn men det finns kanske en bild på den. Einsteins 0-2 
skötare kallas frisörer för de måste kunna klippa.

Punschälskare:
Fredrik Skoglund

      Näzarts Punchvisa

När Näzart åter vill bli full

och han ej vill ha en öhl
Då rotar han i skåpet sitt
efter flaggans ljusa guld
||: Så shottar han, så shottar han

så mycket som han kan. 
Och börja’t bränna i hans svalj

ska det snart få bli batalj :||

Sektionsmöte LP3 recap
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Hur införandet av allmän värnplikt 
  kan leda till återupplivningen av disco Krönikör:

Fredrik Skoglund

Det geopolitiska läget har under det senaste årtiondet 
förändrats så pass mycket att regeringen tog beslutet 
att för första gången sedan 80-talet utöka Sveriges förs-
varsförmåga genom att återinföra den allmänna värn-
plikten. Det är en utveckling som påverkat en andel 
av befolkningen väldigt mycket medans andra har sett 
liten till ingen skillnad i sitt dagliga liv. Något som de 
flesta inte ännu blivit medvetna om är att detta beslut 
kan ha förödande konsekvenser för allas vardag. Jag 
kommer här redogöra för hur värnplikten kan komma 
att återupphöja disco-musiken till den dominerande 
faktorn den var under 70-talet.  
 
Vi börjar med lite empirisk data. Nedan ser ni en fig-
ur över den uppskatta mängden inkallade rekryter till 
armén, flygvapnet och flottan under åren 1901-2010. 
Siffrorna är insamlad från försvarsmaktens  hemsida 
och man ser ett tydlig lokalt maxima runt slutet på 60- 
mitten av 70-talet. 

Därefter skulle jag vilja rikta er uppmärksamhet till 
nästa figur som tydligt visar hur försäljningen av al-
bum inom disco-genren ökat under åren 1973-1976.  

Som ni ser finns det en tydlig korrelation mellan de två 
graferna, men inte tillräckligt för att bevisa ett sam-
band. Därför vill jag att ni försöker minnas senaste 
gången ni var på disco. Det var förmodligen någon 
gång under lågstadiet vilket får den åldersgrupp som 
läser denna tidning skulle placera oss 2003-2008. Se-
dan dess har i alla fall jag inte varit på disco, vilket 
alltså betyder att fenomenet helt försvunnit runt 2010, 
samma år som regeringen avslutade den värnplikt som 
då funnits i Sverige i 109 år. Även denna korrelation är 
slående. 
 
“Men vad har egentligen disco-musik med militär tjän-
stgöring att göra?” - undrar du, lite förvirrad varför du 
fortfarande läser den här texten. Det är en enkel fråga 
om rörlighet. Discodansen är en stil som karaktäris-
eras av raka ben och viftande armar, en rörelsebredd 
som passar sig väl till någon som spenderar dagarna 
med att gå och stå. För att trotsa ledsmärta och ha lite 
kul under helgpermissionen uppfann denna folkgrupp 
en dansstil som anpassades för maximal sex appeal 
och minimal benrörelse. 

Det är alltså uppenbart att en renässans av Discomusiken är på intåg, men då undrar ni såklart:
 
“Fredrik, hur tjänar jag på det här egentligen?”
 
Jo det ska jag berätta, genom att redan nu placera er i en fördelaktig position kan ni mer än tredubbla era 
tillgångar. Mitt tips är att genast kassera ut samtliga kapital och investera i skjortor med stora kragar, platåskor 
och krulligt hår. Vi ses på Caymanöarna!

…sirap och kakao är bättre än ingenting...

Speaking of journalism…  Have you heard of the 
French newspaper Le Monde?  I worked with them 
on a piece about one of my research articles here:   
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2021/02/16/
le-dilemne-de-la-maladie/. Perhaps that is interesting 
to those of you who understand French?!  Coinciden-
tally, my fiancé worked for some time as a journalist, 
and he is really good at recognizing manipulative or 
biased journalism. We stay informed by looking at 
several different sources from several different coun-
tries, and in several different languages, to get an 
accurate global perspective of current events.  Here 
in Sweden, there have been quite a lot of press con-
ferences, which I think Stefan Sauk describes quite 
well… https://youtu.be/dYJ1AIbJrG8

Journalism and current events can be depressing...  
So, I am most happy living in the world of math.  
At the moment I am serving as expert reviewer for 
several research articles.  It is wonderful to get lost in 
these little worlds of enormous equations and imagi-
native geometric settings.  During the summer, your 
first mathematical priority is to prepare for and rock 
all of your re-exams.  Especially TMA 671, because 
that course is being discontinued!  After studying 
for any re-exams you need to take, if you have extra 
time to venture into the mathematical research world, 
you can embark on the search for perfect numbers.  
Did you know that we only know about 51 perfect 
numbers?  Moreover, the elusive odd perfect number 
remains a mystery…  Will we ever find one? 

I många länder kontrolleras nyhetsförmedlingen av 
staten och om inte ”rätt” sanning presenteras väntar 
repressalier. Jag ser det därför som en stor förmån att 
kunna bo i ett land där det råder pressfrihet. Det är 
glädjande att Fysikteknologsektionen kan ge ut det-
ta informationsblad under goda premisser. Ni väljer 
själva vilka saker ni sätter i fokus utan att andra ak-
törer, exempelvis programansvariga, lägger sig i. Fri-
het innebär också ett ansvar, vilket här till större delen 
faller på den ansvariga utgivaren varför journalisterna 
generellt sett är ansvarsfria. I rollen som ordförande 
för Svenska Fysikersamfundet är jag själv ansvarig ut-
givare för vår medlemstidning Fysikaktuellt. Det är 
viktigt att ta ett sådant uppdrag på allvar och inte låta 
tokigheter släppas igenom.

Finform är inte den enda kontaktytan mellan sek-
tionen och dess medlemmar. En annan är sektionens 
hemsida. Jag besöker den säkerligen en gång i veck-
an i medeltal och jag förutsätter att även ni studenter 
besöker den titt som tätt. Det är därför viktigt att hålla 
informationen aktuell och uppdaterad. Ytterligare en 
kanal är er Facebookgrupp vilken gissningsvis har för-
delen att den skapar bättre förutsättningar till tvåväg-
skommunikation. Jag skriver gissningsvis för att jag 
helt enkelt inte vet. Jag är inte student och därmed inte 
medlem i sektionen och vill därför inte vara inne och 
luska. Focsnews, vilka själva utger sig för att vara en 
oberoende nyhetskälla för relevant information, är en 
annan informationskanal. Faktum är att det var min 
yngre bror, Kristofer Weidow, som startade Focsnews 
2007. Detta efter en diskussion med kamrater inom Fo-
cumateriet kring huruvida en amerikansk nyhetskanal 
med ett likklingande namn gjorde en oberoende gran-
skning av Operation Iraqi Freedom eller ej. Tyvärr har 
den mer attraktiva domänen (.com) ”schabblats bort” 
vilken nu istället har tagits över av något kinesiskt 
företag som ägnar sig åt reklam av nätcasinon och porr 
– trist! De olika informations- och kontaktytorna bör 
ses som kompletterande snarare än konkurrerande. 
Samtidigt som Kristofer drev Focsnews satt han även 
som chefredaktör för Finform (2007/08) och beroende 
av innehåll passade den ena eller andra kanalen bättre.

Avslutningsvis vill jag tacka föregående redaktion av 

Finform, ledd av Oscar Nilsson, för ett mycket fint 
utfört arbete! Jag vill också välkomna den nya reda-
ktionen under ledning av Fredrik Skoglund. Jag tror 
och hoppas att ni kommer fortsätta att ge ut trevliga 
nummer av Finform.

         Hälsningar från PA  

Beroende Journalistik? Jonathan

PA Ramblings lp4 2021 Julie

Perfect numbers are tough, so here is a 
little fun problem.  Assume that x≠y, 
 x2=17x+y, and y2=x+17 y.  Then, 
(x2+y2+1)1/2=? Wishing everybody a 
good summer!  Stay awesome & stay 
safe!  

https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2021/02/16/le-dilemne-de-la-maladie/
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2021/02/16/le-dilemne-de-la-maladie/
https://youtu.be/dYJ1AIbJrG8
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Speciell relation till Mahogny:
Rakel Hellberg

Mat för idioter Kock med spetskunskap:
Arvid AnderssonMahogny

Det är måndag i LV7 och knappt en kotte har synts till på Focus; DP hade aspplaggstillverkning i lördags 
och jag anar ett samband. I brist på mänsklig kontakt går jag ner till Mahogny för att ta en kopp kaffe och en 
pistagecannoli (obs cannoli ≠ cannelloni) som kostar fem gånger mer än den är värd. Inte kaffen alltså, den är 
värd vartenda öre, utan cannolin som de uppenbarligen inte gör själva eftersom Bar Centro har likadana. Nåväl, 
socker och pistage sitter sällan fel och kaffet är ju stadens bästa.

Det är nästan fullt vid borden så jag slår mig ner på en av barstolarna i metall, som är formad efter rumpan och 
för tankarna till något slags sadel jag inte riktigt kan placera. Ser mig omkring, ett par människor med datorer 
uppslagna men resten utan. Ingen slår mig som en typisk student. Det är sällan någon som slår mig som Chal-
merist här. Det är också sällan någon vet vad jag pratar om, när jag föreslår en kaffe på Mahogny. Hur Chalmers 
kan ha missat en kaffeserverande verksamhet på Gibraltargatan övergår mitt förstånd. Kanske är det inte missat 
utan snarare utkonkurrerat av Bulten som har en långt mer studentvänlig prisklass?

Min egen relation till Mahogny började när jag var nollan och bodde på Hisingen. Likt de flesta som bor utom 
gångavstånd till campus sov jag ofta hos de som bor inom, och på de morgnarna ville jag ha i mig någon form 
av frukost. Mahogny låg bra till och var trevligt, dessutom löpte jag låg risk att möta någon jag kände där. På den 
tiden kom jag alltid för sent för att knipa ett frukostpaket så det blev en cappuccino och en grillad macka utan 
skinka, med sminket på trekvart och förmodligen stinkandes av sprit. Personalen! De flesta, om inte alla, har 
bytts ut sedan dess men alla har varit lika gemytliga. De verkade tillräckligt ofta vara i knappt bättre skick än jag 
för att jag skulle slippa skämmas, och en gång hände det att vi hälsade på varandra på stan som gamla bekanta.

Idag är jag ju socialt utsvulten så när jag tackar 
för kaffet passar jag på att fråga baristan om 
det kommer mycket studenter. Han ser en 
del som sitter och pluggar på Mahogny, säger 
han, men kanske mer doktorander och gym-
nasieelever från Hvitfeldtska än oss vanliga 
teknologstudenter. Mest är det folk som bor 
runtomkring - varken han eller jag hade insett 
att det bor folk där förrän vi började vistas på 
Mahogny. Vi kommer överens om att Chal-
meristerna helt enkelt föredrar råttgiftet från 
kaffeautomater (jag orkar inte invända mot 
hans antagande att vi har kaffeautomater) och 
jag traskar tillbaka mot Focus.

Summa summarum: är du sådan som inte bryr 
dig om kvaliteten på kaffet så kan du ju dricka 
den ljumma syrliga sörjan från Store, men har 
du smaklökar mer utvecklade än ett vildsvins 
så prova Mahogny på Gibraltargatan.

Mahognys frukost, 
som tidiga ena kan 

norpa.

Vi är nog många, som jag, som nyligen hamnat i en ny och farlig situation i livet. Vi behöver laga vår egna mat. 
Det finns mycket krånglig mat. Ni har säkert också råkat bränna er bacon och käkat hårt ris. Jag hade aldrig träf-
fat någon så inkompetent i köket som jag själv och har därför behövt ta till avancerade metoder för att överleva. 
Det handlar om att laga mat som är så idiotsäker att det bara inte kan bli fel.

Lyxiga snabbnudlar
Snabbnudlar ligger studenter nära om hjärtat. Men samtidigt är det 
inte kul med: beriberi, pellagra, perniciös anemi, skörbjugg eller leds-
jukdomar. Så man vill nog få i sig lite vitaminer ibland. Och det finns 
ärligt talat inget lättare sätt än att ha frysta grönsaker i sina snabbnud-
lar. Släng ner en dröse frysta grönsaker i nudlarna när du häller på 
det kokande vattnet så blir allt klart samtidigt. Kryddblandningen till 
nudlarna döljer en del av fryst broccolis tråkiga smak. 

Omelett (äggröra)
Häll lite smör i en stekpanna och sätt på värmen. Men innan det blivit 
asvarmt så kläck i 3 ägg, en skvätt mjölk eller vatten och lite salt och 
blanda runt med något plastigt så du inte skrapar för mycket i botten. 
Man kan såklart blanda ingredienserna i en bunke först men då får 
man diska mer. Om man vill vara riktigt fancy kan man hälla i lite 
grädde. Sen gör man sitt bästa för att få det ska bli en omelett, tills 
man halvvägs ger upp och rör runt planlöst tills det blir äggröra. Pro-
teinrik frukost / lunch!! Släng på lite salami eller korv om man vill ha 
kött till. Ketchup kan också rädda även det värsta fiaskot. 

Bästa frikadelli i stada
Stek massa köttbullar, och när de börjar bli klara så sänker du värmen en bit och häver ner ett helt paket kros-
sade tomater, i storleksordningen 1-2 dl grädde, och så mycket riven ost du orkar riva. Krydda sen helt godtyck-
ligt med salt, peppar och oregano. Servera tillsammans med valfri pasta. Vipps så kan du nästan säga att du äter 
riktig mat! Hur lätt som helst. Om man vill krångla till det kan man fräsa lite lök i köttbulle-stekpannan under 
tiden också. 

Pannkakor
Pannkakor är inte egentligen den enklaste måltiden att tillaga, men den har andra fördelar! Jag kan inte ta åt mig 
äran för dessa genidrag, men Fredrik Näz Näzart Skoglund säger såhär: Pannkakor är ju fantastiskt fint eftersom 
det är den enda maträtt man kan tillaga även om man inte har någon av ingredienserna. Ingen mjölk? Ta grädde 
och vatten, eller bara vatten. Inget mjöl? Ta random pulver du har i skafferiet. Inga ägg? Ta kikärtsspad eller 
annan slemmig vätska du vill bli av med. Hör gärna av er med vilka kombinationer ni testar! finform@ftek.se

...du hänger på blocket hela dagarna… ...du läser denna tidning...
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Hur man garanterat får FEMMOR 
 på läsårets sista tentor Studienördföreningen:

SNFTM

Vi i SNFTM ber om ursäkt för att vi varit lite sparsam-
ma med studietips under läsåret, men här kommer 
alla våra bästa samlade i en artikel. Så om ni känner 
att omtentaperioden i augusti börjar bli lite över-
bokad, kommer här ~2 tips på hur du kan få högsta 
betyg på de kom-
mande tentorna 
och förlänga som-
marlovet med ca 1,7 
dagar.

# 1: Gå inte ut
Nu är våren (bortsett från snöovädret förra veckan) 
här. Detta innebär tyvärr solljus och att en godtycklig 
dag sträcker sig längre än 5 timmar. Ljuset kan verka 
lockande, men låt dig inte frestas. Alla vet att solljus 
inte medför några positiva effekter för ens fysiska 
eller mentala hälsa (snarare tvärtom) och du bör 
därför inte passa på att gå ut under dagen. Du borde 
istället sitta inne från morgon till kväll, för det maxi-
merar såklart din hälsa och pluggeffektivitetenTM.

# 2: Spara föreläsningar till sista minuten
En av fördelarna med en global pandemi är ju att 
många av föreläsningarna är inspelade. Det gör att 
du kan titta på dessa bokstavligen när du vill. När du 
skriver tentan vill du ju att kursmaterialet ska vara 
färskt i minnet. Hur mycket färskare kan det bli än 
om du kollat alla kursens föreläsningar på raken, 
dagarna innan tentan. Det heta tipset är därför att 
räkna ut hur lång tid alla föreläsningarna tar sam-
manlagt och sedan börja kolla på dem så du precis 
hinner klart innan tesen släpps.

# 3: Börja kol-
la en ny serie
Även om det 
uppenbarligen är viktigt att lägga mycket tid på sina 
studier, så behöver man ibland ta en välförtjänt paus. 
Om du känner att motivationen helt försvunnit, är 
det perfekt att glida in på valfri streamingtjänst och 
börja på en ny serie. Låt din hjärna varva ner lite, 
den säger till när det är dags att sluta och du kommer 
absolut inte bli beroende. Om du skulle behöva en 
längre paus har jag har hört att det tar cirka 2 veckor 
att kolla igenom alla tio säsonger av Friends och det 
lämnar ju gott om tid för plugg sen.

# 4: Lägg tid på detaljerna
Här på SNF är vi inte bara experter på tentor, utan 
även inlämningar. Vårt hetaste tips gällande in-
lämningar är att lägga mest tid på de små detaljerna. 
Vissa kanske säger att den som rättar inte har tid 
för att bry sig om din text har färgen #121111 eller 
#141313, men hemligheten är att det är just såna sak-
er som examinatorn värderar högst. Det gör inget om 
du missat någon rad kod, så att programmet ger ett 
helt felaktigt svar, så länge du lagt tid och omsorg på 
att välja det bästa namnet för varje variabel. Att välja 
just rätt colormap för din specifika MATLAB-plot 
kan vara skillnaden mellan att kugga eller att fixa en 
femma.

# 5: Räkna inte de rekommenderade uppgifterna
Att skriva en tenta är det ultimata testet av din men-
tala styrka. Du har en chans, en möjlighet, att erövra 
allting du någonsin velat ha: din fars godk…jag 
menar en femma. Ditt cerebrum behöver därför vara 
i topptrim, alla neuroner behöver jobba på högvarv. 
Därför ska du såklart inte räkna några rekommen-
derade uppgifter under kursens gång. Föreläsaren 
kanske säger att det ger dig en bättre förståelse för 
materialet eller att äldre studenter säger att uppgift-
erna var det som gav mest inför tentan. Men det är 
ju bara rena falskheter. Att räkna en massa uppgifter 
sänker bara din prestanda. Det är allmänt känt att för 
varje uppgift du räknar så exploderar en hjärncell. 
Därför borde du ta bort listan över rekommenderade 
problem från dina bokmärken och istället spara din 
räknekraft.

# 6: Sätt dig klockan 22 och skriv en finform-artikel
Efter en lång dag av plugg, från 10 (för låt oss vara 
ärliga, det var då du vaknade) till 22, så förtjänar du 
att göra något roligt. Därför bör du självklart inte 
ställa dig upp och gå ifrån datorn, utan sitta kvar och 
hjälpa gemene finform-redaktör genom att skriva en 
potentiell artikel. Detta kommer ta dig några timmar 
och du vet att du behöver gå upp tidigt imorgon. Men 
4 timmar är tillräckligt med sömn för en natt (källa: 
Expressen). Du kommer inte alls ångra att du tog på 
dig att skriva en artikel och inse att du har slösat bort 
din tid genom att skriva 723 ord av nonsens.

Det var alla våra bästa tips inför sista LPn:s exami-
nationer. Om du mot all förmodan är i behov av fler 
tips, kan du alltid maila oss: snf@ftek.se.

...du besöker kylskåpet 28 gånger per dag… ...du inte kan tacka nej…

Under den senaste tiden har mån-
ga underliga händelser inträffat på 
sektionen. Ljus i natthimmeln som 
rör sig “olikt något naturligt eller 
människoskapat objekt”, föremål 
som svävar trots att de “definitivt 
inte borde sväva”, oroväckande 
skrik ifrån skyddsrummet, enorma 
människostora ömsade ödleskinn 
som upptäcks regelbundet på Fo-
cus och nollan som försvunner för 
att sedan dyka upp ett par veckor 
senare utan minne av vad som 
hänt är bara några av berättelserna 
vi i Finform har fått ta del av.

Vad är det då som ligger bakom 
dessa underligheter? En teori som 
blivit populär på sistone är den 
s.k “Reptilkonspirationen”, vars 
anhängare tror att det hela beror 
på en total infiltration av utom-
jordiska ödlor i styret. Till följd 
av detta har flera rörelser som t.ex 
Sektionen Mot Reptiler (SMR) 
uppstått, som påstår sig kämpa 
emot dessa utomjordingar.

För att få en klarare bild av situ-
ationen bestämmer jag mig för 
att intervjua några personer med 
större kunskap i området. Min 
första intervju är med bilnissen 
Willem de Wilde, som är en av de 
utåt sett största förespråkare för 
Reptilkonspirationen, för att se 
hans åsikt om saken. Till skillnad 
från många i SMR håller han dock 
inte med beskrivningen att hela 
styret skulle bestå av utomjordin-
gar.

“Min misstanke är att bara de 
högsta maktpositionerna i styret 
innehas av ödloefolket”, svarar 
Willem på frågan om hur långt 
infiltrationen sträcker sig. “Rep-
tileliten har begränsade resurser, 

och kan inte ha allt folk hos F-sty-
ret. De måste ha personal över till 
att infiltrera övriga kommittéer 
och kåren, jag snackar KL, festU, 
FUM, med mera”.

Willem tycker även att reptilelit-
en på senaste blivit djärvare, och 
att deras existens blir allt tydlig-
are. Han hävder i synnerhet att 
omständigheterna kring invalet 
av kräldjursvårdare under förra 
sektmötet var väldigt suspekta. 
“Den största ledtråden till vem 
som egentligen styr i bakgrunden 
är att den enda kandiderade kräld-
jursvårdaren, som lovade jobba ak-
tivt för att hålla koll på reptileliten, 
förlorade i valet. Styret gick in och 
påverkade den demokratiska pro-
cessen med metoder som vi bara 
kan spekulera på”. Vidare noterar 
han att reptilerna inte ens försöker 
dölja sin existens. “De facto står 
det Reptilhörnan på styretrum-
mets dörr. Detta är ett säkert teck-
en på att det faktiskt är kräldjur 
som finns i maktens korridorer”.

När jag frågar Willem vad reptiler-
na planerar suckar han och skakar 
på huvudet. “Sakta men säkert 
infiltrerar de Chalmers beslutsta-
gande organ men deras slutgiltiga 
mål är svårt att urskilja i deras 
utarbetade plan”. Jag trycker vidare 
och frågar honom om han inte har 
någon misstanke om vad reptiler-
na är ute efter, varpå han delar sina 
teorier: “Man kan anta att deras 
plan inbegriper att ökade anslag 
till Universeums ödleutställing och 
statsministerposten, men mer än 
så vet jag inte”.

På frågan om vad gemene oroad 
sektionsmedlem kan göra åt saken 
hänvisar Willem till sina egna tjän-

ster. “Gå in på min hemsida ftecc.
tv och köp mina utmärkta kosttill-
skott. För att lära er mer, gå in på /
localhost/ftecc/informationskrig#”.

Efter intervjun med Willem 
bestämmer jag mig för att in-
tervjua sektionens nyinvalda 
kräldjursvårdare, Tess Ellertson. 
Kräldjursvårdaren har som uppgift 
att hålla Focus kräldjursfritt och 
borde därför vara en stor motstån-
dare till eventuella reptiler i styret. 
Det är alltså djupt problematiskt 
ifall Willems anklagelser stämmer, 
då det i sådana fall skulle ge rep-
tileliten friheten att gå in på Focus 
som de önskar. Men när jag tar 
upp detta med Tess håller hon inte 
alls med bilden som Willem målat 
av situationen.

“Jag motsätter mig dessa anklagel-
ser starkt” svarar hon. “Om jag 
minns rätt så var det ju i själva ver-
ket Willem som tyckte att kräldjur 
borde få vara på Focus. Det borde 
ju alltså vara honom om någon 
som den så kallade reptileliten 
stöttat vid invalet!”

Tess säger även att hon tar Rep-
tilkonspirationen på stort allvar. 
“Som kräldjursvårdare tycker jag 
att ryktena att styret skulle bestå av 
ödlor är mycket bekymrande!”. Att 
göra något konkret mot kräldjuren 
hävdar hon dock är svårt. “Enligt 
sektionens stadgar finns det inget 
som säger att styret inte får bestå 
av reptiler, och så länge som de 
inte befinner sig på Focus är det 
stadgemässigt inget problem. Jag 
förmodar att de flesta styretmöten 
sker på distans för tillfället, vilket 
håller reptilerna borta, men det är 
självklart ingen hållbar lösning”. 

        REPTILER I STYRET?  Någon på spåren:
Alexandru Golic
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Någon på spåren:
Alexandru Golic

Trots att stadgarna i nuläget mo-
tarbetar henne har Tess planer på 
hur hon ta itu med problemet.
“Jag har flera idéer på hur man 
kan förhindra att framtida sek-
tionsposter infiltreras av kräldjur”, 
förklarar hon. “Exempelvis kan 
man konstruera ett reptiltest som 
alla sökande måste genomföra. Jag 
tycker även det borde förtydligas i 
sektionens reglemente att sektion-
smedlemmar ej får vara kräldjur. 
Jag tar som sagt alla dessa rykten 
på stort allvar och kommer arbeta 
hårt för att Focus ska vara kräld-
jursfritt”.

För oroade sektionsmedlemmar 
har hon slutligen även tips om 
hur man bäst försvarar sig mot 
kräldjur. “För det första, lär dig att 
identifiera kräldjur och se sig-
nalerna tidigt. Svans, fjäll och en 
kluven tunga kan vara identifier-
ande faktorer. Om du har identifi-
erat ett kräldjur, ta dig då till Focus 
så snabbt som möjligt! Detta är ett 
kräldjursfritt och säkert område. 
Ta inte med dig kräldjuret.”

Nu när jag intervjuat två oroade 
sektionsmedlemmar om deras 
tankar om reptilkonspirationen 

bestämmer jag mig för att gå till 
kärnan i dessa rykten, nämligen 
styret självt. Jag tar kontakt med 
sektionsordförande Emelie Björk-
man för att se om hon hade några 
tankar om dessarykten.

“Jag var tyvärr inte medveten om 
detta så jag är glad att du up-
pmärksammar mig om det och 
jag ser så klart mycket allvarligt 
på det”, svarar hon. För Emelie är 
dock detta ingen stor överaskning, 
och hon pekar ut flera ledamöter 
som potentiella ödlor. “Jag är 
inte så förvånad, det finns många 
ormar i styret. Kolla bara på Sofia 
[Vice ordförande] och Ludwig 
[Sexmästare]; maktgalna, självgo-
da. Men om vi pratar infiltrering 
tror jag mer på Isabella [Överste] 
eller Joseph [Sekreterare], de är 
diskreta och sluga”. 

Trots att hon är glad att bli up-
pmärksammad om att hennes 
medsittande potentiellt är ödlor 
verkar det inte som att hon har 
några planer på att ändra på saken. 
När jag frågan henne om hon ser 
något problem med att ha reptili-
aner i styret svarar hon: “Nej, inte 
direkt, det är inte för intet som 

styret-raum även refereras som 
reptilhörnan, myntat av en av ovan 
nämnda misstänkta. Sammanträf-
fande? Tror inte det”. 

Emelie vill även försöka lugna 
ner de sektionsmedlemmar som 
känner sig oroade över möjlighet-
en att styret är fyllt av ödlor. “Jag 
delar medlemmarnas oro, men det 
är inte alla typer av kräldjur som 
är att frukta. Allt som ringlar är 
otäckt, men sköldpaddor är ändå 
ganka söta”.

Efter att ha intervjuat dessa tre 
individer är bilden av situationen 
något tydligare. Även om utsträck-
ningen av infiltrationen är okänd 
och reptilernas mål också är det 
klart och tydligt att det förekom-
mer reptiler i styret. Vi i Finform 
kommer att undersöka detta mer 
för att få en klarare bild av hur all-
varligt problemet är, och vad dessa 
översittarödlor är ute efter. Under 
tiden önskar vi att alla läsare håller 
sig säkra från kräldjur, och ifall ni 
upptäcker något tecken på repti-
laktivitet, tveka inte att kontakta 
oss via vår mail:
  finform@ftek.se.

...du når botten av reddit… ...du går över till 4chan…

Vi i den traditionsfyllda samt ärorika föreningen 
F-spexet har den senaste tiden lagt märke till att mån-
ga föreningar på Chalmers tekniska högskola ägnar 
sig åt utförlig marknadsföring i diverse olika former. 
Som den högstående och ödmjuka organisation vi är 
känner vi oss därför tvungna att kontakta allmänheten 
och påpeka att F-spexet minsann ALDRIG skulle kon-
takta allmänheten på ett så förnedrande vis. Ta bara 
föreningar som annonserar i studentikosa tidskrifter, 
skandalöst! Den här insändaren syftar till att upplysa 
studenterna om hur vi i F-spexet absolut inte ägnar 
oss åt marknadsföring av det här slaget.

Pandemin har som bekant hindrat många kulturevene-
mang. Ett mer skamlöst spex hade känt att det var 
nödvändigt att informera att årets spexföreställningar 
hålls digitalt, men detta ser vi som en självklarhet. Att 
vi inte får tränga ihop oss på Kalle Glader är givetvis 
en tung börda för oss alla, men det kommer självklart 
att bli ett spex ändå! Det faktum att spexet trots allt 
äger rum även i år ser vi som sagt som självklart och 
vi skulle aldrig drömma om att själva behöva basunera 
ut information som att årets föreställningar visas på 
vår youtube-kanal vid det enkla namnet F-spexet, på 
datumen:
• Lördag 15 maj 17:00
• Fredag 21 maj 17:30
• Måndag 7 juni 17:00
Att försöka sälja in spexet genom en kort sammanfat-
tning av handlingen är en strategi som vi aldrig har 
eller kommer att tillämpa. Det faktum att man vill veta 
mer om familjen Rockefeller, deras dominerande ol-
jeföretag och familjeintriger på 1920-talet ser vi som 
helt skilt från årets spex. Att nämna att ett mysterium 
även kommer utspela sig under kvällen vore rent ut 
sagt överflödigt.

Då vi självklart värnar om vår publik har vi, till skill-
nad från många andra spex, inga planer på att låta er 
gå hungriga eller vela över vad ni ska äta. En tid innan 
föreställningarna kommer vi tillkännage vårt noga 
genomtänkta förslag på mat ni kan tillreda hemma 
och äta till, så att ni får möjlighet att göra kvällen så 
angenäm som möjligt. Givetvis kommer vi även att ge 
förslag på anpassningar som kan göras diverse vanliga 
matrestriktioner och preferenser. Men allt det här vet 
ni ju så klart redan.

Att använda sådana billiga knep som att bifoga en bild 
till denna text, för att försöka väcka läsarens intresse 
är något vi aldrig skulle ta till. Självklart kommer ni 
att se vårt spex utan att få ett litet smakprov av årets 
föreställning i bildformat.

Ett annat frekvent förekommande ämne i reklamen 
som andra föreningar skickar ut är så kallad “aspning”. 
Dessa incitament till att övertala människor att gå 
med i en förening är förstås aldrig något som F-spex-
et skulle syssla med. Trycket från allmänheten på att 
få bli en del av vår välkända förening är alltid högt. 
Med det sagt ska du dock ej misströsta, även DU kan 
gå med i det klassiska F-spexet. Som ni förstås redan 
vet kommer vi i vår välvillighet anordna ett antal ak-
tiviteter där du får möjlighet att lära dig det du inte 
redan visste om spexet. Eftersom ni såklart redan har 
stenkoll på dessa aktiviteter behöver vi inte delge in-
formation i stil med att:

Styretaspningen består av en digital spexkväll den 
10:e maj klockan 17:30 vars länk kommer att släppas 
så småningom. Manusaspningen består av två digi-
tala aktivteter, filmkvällen går av stapeln den 12:e maj 
17:15 och en skrivstuga kommer hållas den 18:e maj 
klockan 17:30. Även dessa länkar släpps när det börjar 
närma sig.     (Såsom vissa föreningar gör.)    Om vi 
hade varit riktigt desperata hade vi också påpekat att 
det även sker aspning senare i höst för övriga grupper 
såsom skådespelare, kostym, orkester och scen. Men 
det är vi inte, så det gör vi inte.

Avslutningsvis skulle vi aldrig sjunka ned till nivån där vi ber er, högt ärade läsare, att 
gilla oss på facebook eller följa vårat instagramkonto (fspexet). Här tackar vi innerligt 
för er tid och hoppas att vi även i framtiden får ha samma goda anseende hos er. 

         En djupgående analys
  av rådande populära marknadsföringsstategier

Annonserar efter vänner:
F-spexet
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         Ät med FinForm
  

Chèvrefylld portabello med klyftpotatis och sparris

Svamp är gott. Getost är gott. Sparris är i säsong. Frågor på det? Ja, nej, 
det är inte svampsäsong. Portabello (som egentligen bara är en förvux-
en champinjon, googla det) odlas dock året runt.

Jag väljer chèvre med kant eller skal eller vad man kallar det, för kon-
sistensens skull. Använder man den homogena sorten så blir fyllning-
en lite grynig. Beroende på hattstorlek i förhållande till fotstorlek (på 
svampen, vill säga) kan man vilja lägga till ett par skogschampinjoner 
eller en liten portabello i fyllningen.

Ingredienser (3 port)
6 portabello
6 schalottenlökar
90 g chèvre
1 msk mjölk
600 g potatis
1 knippe sparris
salt, peppar, timjan, rosmarin
smör och olja

Gör så här
Sätt ugnen på 225 grader. Klyfta potatisen, ringla över (raps- och oliv)olja och strö över salt och (svart)pep-
par. Sätt in potatisen i ugnen 20 minuter.

Bryt foten av svampen och hacka. Skrapa försiktigt bort sporerna.

Sätt in de nu fotlösa svamphattarna i ugnen några minuter, så vätska sipprar ur och svampen blir rynkig och 
lite brun. Ta ut och häll av vätskan.

Finhacka schalottenlöken, stek i smör tills genomskinlig. Tillsätt svamphacket, salt och (vit)peppar. Skär 
getosten i mindre bitar (eller smula om du är bättre mentalt utrustad att hantera kladd än jag) och ha i den, 
mjölken och örter. (Mjölken bara för att det är svårt att blanda annars.) Mosa getosten om det behövs för att 
det ska blandas ordentligt. Låt puttra i ett par minuter så det tar ihop sig lite.

När potatisen börjar bli färdig, dvs de 20 minu-
terna har gått, sänk värmen på ugnen till 200 gra-
der. Fyll portabellohuvudena med lökblandning-
en och sätt in i ugnen tillsammans med potatisen, 
10 minuter.

Stek sparrisen hastigt i smör på hög värme, så 
den får lite färg men inte förlorar sin spänst. Salta.

Servera potatis, fylld portabello och sparris, gär-
na med grönsallad och tomat, för färgens skull. 
Kanske någon sås, om man vill.

...gubbarna på Gibraltar pizzeria börjar oroa sig för din hälsa...

Tar sig själv på för stort allvar:
Rakel Hellberg

Skrap, skrap

Småtips och säsongens
Nu är det maj och läge att mumsa på vårprimörer som sparris och rädisor, och snart färskpotatis, morot och färsk 
lök. Snart även dags för tidiga kålsorter som spetskål och broccoli och diverse sorter grönsallad. Senare i sommar 
får vi bland annat zucchini, kronärtskocka, majs och en massa frukt och bär som lingon, (tror inte jag behöver räk-
na upp jordgubbar och sådant) plommon och päron. Rabarber är i säsong redan från slutet av april. Från europa 
kan vi passa på att köpa aubergine, paprika, melon, nektarin och persika i sommar.

I Sverige är det alltid säsong för rotfruk-
ter som morot, kålrot, palsternacka, 
rotselleri, rödbeta och potatis.

Fler sätt att äta zucchini? Här är ett: skiva den tunt och lägg i 
aluminiumfolie med en klick smör, skivad purjolök och örtsalt. 
Lägg paketet på grillen eller i ugnen. Detta gjorde min sambos 
mor en gång till grillat och den har jag snott - svingott! Till nå-
got större eller bara med ris och rostade kikärter.

Ugnsrostade kikärter! I en form lätt smord med olivol-
ja och kryddade med gurkmeja, spiskummin och lite salt. 
Återkommer i flera rätter och är så gott. Skölj ärterna och 
se till att torka dem ordentligt (med hushållspapper eller 
handduk), rosta tills de är knapriga i 200 grader eller så.
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         En uppdatering från FnollK
Tjena sektionen!

I syfte att öka insynen i vårt arbete inför mottagnin-
gen tänkte vi dela med oss lite av vad vi i FnollK'21 
har hållt på med än så länge och vad som komma 
skall.

För vår del har våren likt för många andra varit 
fullpackad av videosamtal efter videosamtal med alla 
möjliga människor. MK, Weidow, Julie - vi har sökt 
kunskap från alla vi fått tag på för att få någon klarhet 
i hur mottagningen ska bli. Detta har totalt missly-
ckats då en pandemi är svår att förutspå. Aven för de 
kloka sinnena i Chalmers ledning. Vi har helt enkelt 
fått lägga två scheman för mottagningen. Än så länge, 
där vårt drömschema är en helt vanlig mottagning 
och alternativt en mottagning som liknar 2020:s up-
plaga med storphaddergrupper.

Men, men, vi jobbar på trots den oklara framtiden 
och just nu är siktet inställt på att få prata med alla 
phaddrar på erat möte med phadderchefen. Vi ses 
(på zoom) då!

Vi vill också passa på att tacka alla underbara person-
er som trotsat pandemins evigt uttröttande effekter 
och arrat både online och utomhus, ert engegemang 
och glädje är det som gör sektionen så fantastisk som 
den är.

Till sist lämnar vi er med en liten quiz för att hjälpa 
er besvara en av livets stora frågor. Vem i FnollK är 
du?

1. Du är fast på en öde ö. Vad har du med dig?
A. Din android telefon
B. En flaska rödvin
C. En flytväst med stark visselpipa
D. En kniv
E. En kamel
F. En kompis
G. Pengar

2. Du får inte ut ditt paket ur postlådan och tvingas 
göra sönder det. När du sedan gått ut kommer du på 
att du glömt nycklarna i postrummet och är därmed 
utelåst. Vad gör du?

A. Frågar en granne i facebookgruppen om de kan 
komma och öppna
B. Väntar lugnt ute och njuter av vädret tills någon 
annan ska in
C. Ringer en kompis som har extranyckel
D. Bryter upp dörren
E. Får panik och vloggar på snapchat
F. Skrattat
G. Försöker ringa en kompis, men tappar telefonen i 
gatubrunnen

3. Du vaknar en morgon och kommer på att du har 
tenta på eftermiddagen som du inte har
pluggat till. Hur hanterar du situationen?
A. Hittar kurssammanfattningar på ftek
B. Ringer en kompis och ber om tips inför tentan
C. Tvingar någon annan att dela sina svar under ten-
tans gång
D. Inser senare att man faktiskt har pluggat och får 
5:a på tentan
E. Somnar om.
F. Ber till en högre makt och hoppas på en lätt tenta
G. Skippar tentan

4. Du har en ledig dag. Hur spenderar du den?
A. Spelar Runescape
B. Bakar bröd
C. Stressar ändå
D. Pluggar
E. Diskar efter förra veckans fest
F. Krökar
G. Sover

5. Ponera att du är på fest. Hur slutar kvällen?
A. Du går lyckligt hem sent
B. Hjälper någon annan hem
C. Inte där den började
D. Däckad på toaletten
E. Inte alls - om du inte spyr
F. Efterfest hemma hos dig tills grannarna vaknat
G. Kommer inte in på festen

6. Vem är din drömdejt?
A. Din barndomscrush
B. En äldre kursare
C. Den snyggaste som bjuder ut dig
D. Din patet
E. Din kompis kompis
F. A good christian girl
G. En från ett annat nollk

...du drar djupa andetag från dina handspritstäckta händer…

Musikolog:
Linus Schönbeck

7. Mottagningen är imorgon och du har precis fått 
reda på att den ska ske på distans. Vad gör
du?
A. Hoppar av FnollK
B. Förstår inte hur Discord fungerar och dyker 
därmed inte upp
C. Ordnar den på plats ändå
D. Fixar minecraft-mottagning
E. Skickar paket med clementin till nollan
F. Anordnar fest i Slottskogen
G. Krökar med Delta

Flest A:
Grattis! Du blev FnollK:s 
nya infochef!
Du är duktig på att kom-
municera - främst på 
Facebook och sent på nat-
ten. Tänk på att modulen
ska packas i juni!

Flest B:
Grattis! Du har blivit in-
vald som vice!
Att dricka rödvin och ta 
hand om gruppen är dina 
viktigaste uppgifter. Glöm 
inte termosen med
kaffe till fikat!

Flest C:
Grattis? Du ska sitta på 
posten som ordförande!
Även om det är kul att 
bossa över dina un-
dersåtar kommer du även 
få gå på massa möten. 
Glöm inte ridspöt!

Flest D:
Grattis! Du blir nästa or-
ganisatör! 
Du är bäst på att tejpa ihop 
scheman och vara FnollK:s 
gullegris. Tänk på att 
trakassera kassören för att 
få mer tejp!

Flest E:
Grattis :) DU är kassör.
Ha så kul med budget-
planering och bok-
föring...

Flest F:
Grattis! Du ska fixa nol-
luppdrag!
Dina talanger är att hitta 
på ohyfs och driva med 
ordförande. Kom ihåg att 
man ångrar aldrig ett
krök!

Flest G:
Du blev phadderchef.
Bättre lycka nästa gång.
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Efter år av förhoppningar, en väntan som fått de flesta av oss att misströsta, ska Focus äntligen få ett nytt kök. 
Renoveringen började i mitten av april och förväntas vara klar till mitten av juli, berätta vice sektionsordförande 
Sofia Reiner.

– Det kommer till stor del se ut hyfsat som det gjorde innan med två spisar, två diskhoar, två ugnar och en 
backdiskmaskin (en som faktiskt funkar). Det är rostfritt stål på bänkarna och sedan ska golvet bytas ut mot en 
bättre plastmatta. Allt ska rivas ner och målas om. Vidare kommer arbetsbänkarna att bli lite djupare än de är 
nu. Det har inte blivit ett industrikök direkt men tanken är att det ska vara enkelt att laga mycket mat i det sam-
tidigt som det är lättskött för alla medlemmar. Den högra ingången till köket (inte den i baren men den närmast 
baren) ska sättas igen så vi får mer yta inne i köket (dock kommer dörren finnas kvar bakom "igensättningen" 
så det kan ändras i framtiden).

Sofia skriver att man fäst 
extra vikt vid att flytta 
ugnarna från spisarna, 
så man inte ska kroc-
ka lika mycket i köket. 
Spisar och diskhoar ska 
vara anpassade för sto-
ra kastruller, så till och 
med NollK kanske kan 
undvika bränna lins-
grytan i framtiden. Den 
ena av frysarna som 
DP har skrivit “bitte 
nicht pillen” på som om 
DP någonsin förvarar 
någonting där i ska läm-
na plats för mer kyl.

– Det jag ser fram emot mest är att vi kommer kunna ha dörrarna öppna till köket när vi steker och lagar mat! 
Sofia och köksgruppen har sett till att det ska sättas in nya fläktar, men också att brandvarnarna byts från rök- 
till värmedetektorer. F6-pateten Sofia vet hur det är att lukta tacofärs i två veckor efter en Gasque.

I enlighet med de nya hållbarhetsåtgärderna ska köket anpassas för användning av porslin, dvs vi får en ny back-
diskmaskin och en duschliknande kran till ena diskhon för avspolning.
– Tanken är att man kan spola av disken i backarna 
med munstycket, langa in i maskinen, langa upp på 
diskbänken av rostfritt stål och låta det rinna av in-
nan man kan ställa tillbaka backarna i ett ställ un-
der diskhon, förklarar Sofia.

580 000 kr går kalaset på, varav utbildningsområ-
det KFM på kåren står för ungefär hälften. Vi riktar 
ett tack till dem, Sofia, fd vice sektionsordförande 
Tarek och tidigare styren och köksgrupper som 
drivit renoveringsprojektet. Äntligen!

Speciell relation till focusköket:
Rakel HellbergFocusköket renoveras Nya hållbarhetsåtgärder Frågvis:

Rakel Hellberg

Sektionen har sedan sektionsmötet i LP3 2020 haft en miljö- och hållbarhetspolicy som sätter några, något lud-
diga, riktlinjer för hur sektionen ska värna om miljön. Med bakgrund av policyn lade styret fram en proposition 
till sektionsmötet i denna LP3 med några åtgärder för att sektionsarrangemang ska bli mer miljömässiga.

Mötet biföll styrets proposition med en ändring. Man beslutade att engångsartiklar av plast ej får köpas för 
sektionens pengar givet att likvärdiga alternativ finns och att helikopterns utsläpp ska klimatkompens-
eras. Det beslutades inte kompenseringen ska ske, eller vad som räknas som likvärdiga alternativ till plastar-
tiklar. Finform har kontaktat SAMO Emelie Sjögren för några förtydliganden.

När kan man hävda att det inte finns likvärdiga alternativ till plastartiklar?
– När det man ska köpa inte finns i pappersalternativ i rätt storlek.
Räcker det att kolla efter alternativ där man handlar maten eller förväntas man leta i flera butiker?
– Man får väldigt gärna kolla på andra ställen, men förväntas inte åka runt över halva Göteborg för att handla.
Som exempel, tycker ni att pappersmuggar är likvärdiga plastmuggar att servera drinkar i?
– Här finns det många skilda åsikter och det var delvis pga den här frågan som vi landade i kompromissen vi 
gjorde. Därför får de som arrar avgöra vad de tycker själva.

Punkten om plastartiklar gör med andra ord i stort sett ingen skillnad, med tanke på de nya förbuden mot engång-
splastartiklar som ska träda i kraft i juli och att inga arr kommer äga rum innan dess. Enligt Naturvårdsverket 
ska man förbjuda bland annat plastbestick, -tallrikar och -sugrör. Finns dessa inte att köpa på Axfood så kom-
mer de ju inte heller köpas. Plastmuggar står inte med på Naturvårdsverkets lista, så det enda uppblötta papper 
man kommer behöva torka från väggarna på Focus efter varje arr är det från sådana där genialiska papperssu-
grör.

Vad gäller klimatkompensering är tillvägagångssätt fortfarande under utredning. Vi är lika upprörda som ni 
över denna cliffhanger.

I styrets proposition ingick även att kött som 
serveras ska vara svenskt, att fågel som serveras 
ska ha Svensk Fågel-märkning och att vegetar-
isk mat ska vara 10 kr billigare än kött (subven-
tioneras av sektionen). Finform har tagit tempen 
på de som påverkas mest av beslutet.

Bland sektionens matansvariga råder konsensus 
om att den slutgiltiga formuleringen av reglerna 
är “okej”. Bortsett från färdigmat med ingrediens-
er av oklart ursprung är reglerna möjliga att följa, 
och man är glad att den vegetariska maten sub-
ventioneras. Beslutet förväntas alltså inte påverka 
menyn nämnvärt – men kanske priset? Det åter-
står att se.

...du finner glädje i andras lidande… ...du finner glädje i ditt eget lidande…
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         Peter Hegartys e-mail statistik
  från årets flervarre Brevväxlare:

Hampus Hansen & Hugo Spencer

Knowledge is king, information is power & e-post-statistik är skoj! Under de veckor som utgjorde LP3 kunde vi 
som var registrerade på Flervarren mycket enkelt inbilla oss att vi var otroligt populära, då våra mobiltelefoner 
plingade av ett kontinuerligt flöd notiser. Men som tur var så var det aldrig vänner som ville ha kontakt med 
oss, utan lägesuppdateringar av Peter Hegarty via e-post! Medan den sociala ångest som vällde över oss så fort 
vi kände av mobilens vibration sakta sköljs bort, njuter vi av de informativa meddelandena i vår brevlåda! 

Vi på Finform har hört sektionens efterfrågan efter lite statistik kring de e-post vi mottagit under läsperioden. 
Och tack vare den tappra vardagshjälten Hugo Spencer får vi svar på alla våra frågor:

Totala antal 
mail: 79

Antal missade 
dagar: 11

Längsta tid 
utan mail från 
Peter: 06/03 (kl 19:01) till 10/03 (kl 10:17): 87 timmar

(Klockslag)

...du kan sluta närsomhelst…

        Tentastatistik LP3
  

Kämpar på trots allt:
Fysikteknologerna

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3
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Det finns många problem i världen, så man kanske inte hinner oroa sig över allihop. Men fördelen med att 
vara 7 miljarder apor vars hjärnor sprungit ifrån evolutionen är att det finns långt fler missnöjda människor 
än vad det finns problem. Det finns alltså gott och väl missnöjda människor så det räcker för vad som än 
kan vara till besvär. Även om man inte kan engagera sig i alla världens strider så kan det vara bra att hålla sig 
informerad om vad människor i vår omgivning slåss för. Så här kommer lite nyttig allmänbildning och nutids-
orientering, med fokus på Sveriges största problem idag. 

         Lokaltidningsbesvikelser
  

Rykande färska:
Arvid Andersson & Alexandru Golic

...du bara ska ta en till…

I och med att det skulle vara pissdyrt har kommunen 
fått avslag på önskelistan för en Muminpark. På bilden 
ser vi Per från kommunstyrelsen som tvingats bege sig 
till havet, för att hantera sin sorg och få till en dram-
atisk photoshoot. Det är en mörk dag för rika gub-
bar i Karlstads kommun, och barn som vill flytta till 
Finland. Vi har vänt oss till en expert, Joel “Mumin” 
Sandås för ett uttalande: 

“Detta är den största skandalen i Sverige sedan Sverige 
förlorade Finland till Ryssland 1809. Det borde vara en 
mänsklig rättighet att ha en Muminpark i sin stad, om 
inte på sin egen gata. Här ser vi återigen hur Sverige 
struntar i Finland och försöker distansera sig från det 
landet som gett världen Nokia, Angry Birds och Sver-
iges snällaste granne Mark Levengood. Har Karlstad 
något emot Finland i allmänhet eller hatar de endast 
Tove Janssons magnifika skapelser, detta kommer vi 
aldrig få veta. Men det som är säkert är att jag aldrig 
någonsin kommer att besöka Karlstad.

Räcker det att be om ursäkt och bygga en Muminpark? 
Detta svek har tagit finländarna hårt och det enda 
sättet att be om ursäkt till Finland är att omvandla hela 
Sverige till ett enda stort Muminland. Jag förespråkar 
att hela nästa års statsbudget borde gå till detta ombyg-
ge av Sverige. Uppfylls inte detta krav så tolkar Finland 
det som en krigsdeklaration från Sveriges sida. Jag up-
pmanar svenskarna att öppna sina hjärtan och skapa 
ett nytt land där alla känner sig inkluderade, oavsett 
om du är ett mumintroll eller ej.”. 

Karlstad får ingen muminpark

Sara tittade länge och väl på den mycket förvirrande 
parkeringsskylten, och bedömde till slut att den var 
ofarlig. Men aj aj så kom lapplisan på besök ändå. På 
sin sprillans fräscha Tesla hittade hon sedan en bot på 
600 kr. Det fanns bara en utväg: Inga julklappar till 
barnen i år. “,tråkigt för mina barn.”, säger Sara. Hur 
ska det gå för barn i Örebro, blir det inga julklappar 
förrän någon förtydligar skyltarna? Bättre skyltar, eller 
bara ta bort dem helt, ropas det i Örebro i juletid.

Teslaägare har inte råd med julklappar

Leif G.W kommer INTE  
till Härnösand

Det var med stor sorg i hjärtat som Tidningen Ånger-
manland kunde meddela det som många anat. Leif 
kommer inte till Härnösand idag heller. Men det är 
inte hela historien. FinForm kan nu avslöja att det var-
je dag finns åtminstone ett dussin mindre orter i Sver-
ige som inte får besök av legenden. Vi har pratat med 
Gunn-Britt från Idala: “Jag går och ser efter i försam-
lingshemmet någon gång i veckan, men Leif är aldrig 
där. Det är lika jobbigt varje gång.” 

...du suktar efter sprutor…

Rykande färska:
Arvid Andersson & Alexandru Golic

Kor borde lära sig hyfs!!

I Småland fick en person till slut nog. Det var dags att 
gå till kommunen med årets argaste lapp. Grannens 
kor luktar illa och drar till sig flugor, riktigt ofräscha 
kreatur. Men som pricken över I:t har de nu också ut-
rustats med bjällror! Allt för att göra grannarnas liv 
miserabla. Miljöförvaltningen besökte gården och 
konstaterade: ”bor man på landet är det ju så här det 
är.”

Häst föll ner i flod 
- räddades av brandkåren

Till sist lite goda nyheter. I Vaslui län i östra Rumänien 
föll en häst som drog en kärra ner i Bârlad-floden. 
Brandkåren ryckte snabbt in med ett team av hästrädd-
ningsspecialister som dök ner i det 2.5 djupa vattnet 
och lyckades rädda hästen. Omständigheterna som 
ledde till denna incident kommer undersökas, sa Mar-
ius Stanciu, kommunikationsansvarig för räddningst-
jänsten i Vaslui.

        Snusreview
  

Snusar inte ens:
Fredrik Skoglund

Jag ska börja den här texten med att erkänna att jag aldrig har snusat. Denna ranking utgår därför enbart från 
hur tilltalande dosans design är. Mer specifikt kommer jag basera min bedömning på hur troligt det är att jag 
tar en prilla om jag får ett erbjudande från en skön gubbe på krogen baserat på en snabb okulär besiktning.

General Classic Portion
Det här är en dosa med utstrålning som heter 
duga. Med det klassiska färgschemat och 
tidlösa designen som gör den ytterst lockande. Däremot känns presentationen något intimid-
erande för en nybörjare. Jag får känslan av att det beror lite på hur självsäker man känner sig i 
stunden (berusningsgrad) som bestämmer huruvida en prilla tas emot eller inte.

Ettan Original Portion
Det är lite samma vibe på denna som gen-
eral men med ett snällare och mer välkom-
nande yttre. Den ljusa färgen gör att man förväntas sig något lättare medan de stora bok-
stäverna gör det enkelt att läsa oberoende av hur självsäker man känner sig i stunden. Det 
jag däremot saknar är lite mer kontrast och färger som sticker ut.

Göteborgs Rapé
Bara namnet får det ju att pirra i överläppen! 
Det som dock inte tilltalar är färgschemat, som framkallar tankar på en øhl som inte skall 
nämnas vid namn. Jag förstår mig inte riktigt på namnvalet heller. Varför kalla en snus för 
GR när man kunde ha valt GW. Ring mig när ni vill att jag ska smaka en svart-röd dos Göte-
borgs Wapé, tills dess, ⅖.
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Snusar inte ens:
Fredrik Skoglund

Siberia Portion
För en person som får koffeinkickar av att dricka te så är Siberia lite av en Moby Dick. Jag har 
sett flera tappra kämpar mista sin sammanhållning efter sin första tampning med detta snus. 
Man skulle kunna tro att detta mäktiga rykte skulle avskräcka en från att själv prova, men det 
tenderar faktiskt att vara tvärtom. Nostal-
gitrippen till forna Soviet skadar inte heller.

Zyn
Till och med jag, med min begränsade snuskunskap vet att detta är ett fjortissnus. Jag tackar 
nog nej.

Som avslutande ord skulle jag vilja påminna alla läsare om att snus är skadligt och beroen-
deframkallande. Så nästa gång du frestas, läs en Finform istället, det är inte bara skadligt och 
beroendeframkallande, utan jävligt kul också.

         Nörd-tönt grafen
  

Snackat skit över en öl eller två:
Arvid, Hampus & 2:a lång-korrespondenterna

Den senaste trenden i grafteori är att expandera 1D-problem till 2D, för att utforska ämnen som ofta blandas 
ihop. Ni har redan sett en smygtitt i våra presentationer. Vad är en nörd? Vad är en tönt? Måste en tönt vara 
nördig? Det har vi funderat på åt er. Vi har placerat ut vardagliga frågor på en skala från -10 till 10 i nördighet, 
och -10 till 10 i töntighet. Där vi valt att definiera coolt som motsatsen till töntigt, och obrytt som motsatsen till 
nördigt. Låter det förvirrande så kolla bara på ett par punkter så borde det klarna! 
1. Hitta på matematiska axiom och satser för att förklara vardagsfenomen
2. Doktorera inom valfritt ämne
3. Matlaba på 2:a lång
4. Argumentera med kvantfysik
5. Mic-checka med “Hello World!”
6. Optimera tindr med ett python script
7. Beslagta nollans HP
8. Bo kvar i mammas källare
9. Försöka slåss med magi eller spelmoves
10. Försöka bygga kärnvapen hemma
11. Gå F
12. Spela schack
13. DP
14. F6
15. FnollK
16. Knäppa en öl på zoomtenta
17. Foc
18. King Julian från Madagascar
19. Jana
20. Weidow
21. Julie

       "Göra" 2:a lång i corona? Haft årets bästa eftermiddag:
Hampus Hansen & Co

...du överväger att dricka en pripps…

Vi alla är ju lika dödströtta på frasen "... såhär i coro-
natider...". Men på grund av denna agg vi rättfärdigat 
hyser har vi undvikit att ställa en fråga som måste bes-
varas... En fråga som vi ställer oss själva var kväll efter 
en god middag och med ytterligare en lång produktiv 
dag fylld av lärorikt plugg bakom oss; går det verkligen 
inte att "gå på" Andra Lång såhär i coronatider?

En insatsstyrka alkade korrespondenter gav sig an An-
dra Lång på en av dess många prime-times: en torsdag 
klockan 15:00 till stängning! Sannerligen en heldag 
i helsefyr! Men när vi lämnade järntorget och äntra-
de Andra Lång fick vi möta något vi aldrig bevittnat 
förut... En trevlig och solsmekt gata med enstaka hur-
tiga cyklister och glada barnfamiljer som var påväg 
hem från dagis! Detta var bannemej en syn bevittnad 
av få...

Anfallsplanen var simpel: hitta en uteservering i solen 
och se hur eftermiddagen utspelar sig. Nedan följer 
en kort lägesrapportering från ett knippe godtyckliga 
barer.  

Ölstugan tullen, 15-16:
Helt tomt inne på baren. Såpass tomt att man till 
och med kunde redovisa LANA-labbar utan att störa 
någon! Samtidigt på den tomma uteserveringen såg 
man endast någon gammal alkis och några knarklan-
gare med fannypacks, men främst, helt vanligt folk. 
Plus ett knippe vilsna själar solkart! Gatan ser ver-
kligen annorlunda utan det gungande, lågupplösta, 
20-fps-filtret som man vanligtvis betraktar den gen-
om. 

Pompom,  16-17:
Alla alkisar och hårdrockare har försvunnit. Antagli-
gen bortskrämda av det hederliga folket som verkar 
gå igenom gatan på väg hem från sina jobb. En tokig 
dam jämrade sig hysteriskt efter en borttappad sedel-
bunt och sprang letandes iväg efter denna. Faktumet 
att hon lämnat sin väska under vår bevakning visar ju 
vilket gott folk som är ute på Andra Lång såhär dags, 
trots att man kanske uppfattas en aning tokig. Vid det 

här laget var vi verkligen chockerade över vettet och 
välmåendet som utstrålade från de som befann sig på 
Andra Lång.

The abyss 17-18
Här hittade vi hårdrock-
arna! Som vanligt då 
kanske... Men då vi satt 
på uteserveringen och 
frös i solen så satt dom 
inne i mörkret och söp och sög på sötpotatispommes. 
Trots att ölen finns och en och annan kuf spatserar för-
bi så finns inte energin där för att hålla kvar folk. Efter 
endast två timmar hade två av fem korrespondenter 
givit vika och dragit sig ur detta uppdrag. 

Sejdeln 18-19
Fulpirre är ju ett givet på en andra lång kväll, och detta 
går fortfarande att avnjuta på Sejdeln med en otrol-
igt dassig pirre, där en kebabpizza är bestående av 7 
stycken remsor kebab och ost som man endast kan 
identifiera som ost 
tack vare dess kon-
sistensen. Men en 
fulkebab skall ju 
vara ful, så på den-
na front levererar 
Andra Lång det vi 
alla älskar!

Cafe Publik 19-20
Om man inte får knökas, knorka, eller knarka, då får 
man käka glass och mysa istället. En glassbåt och en 
starköl, det är en deal man inte kan klaga på, trots att 
glassbåt kanske inte skriker Andra Lång. 
Det är ju uppenbart att detta inte är en vanlig kväll 
på Andra Lång, istället ser man färre fyllon än ord-
ningsvakter, man tuggar glassbåt istället för halvt up-
plösta rester av sin lunch efter en “stategisk” spya i pis-
soaren, och man vaknar 07:58 i god tid att glida in i 
zoom istället för att vakna ömm, nerpissad och bakis 
i en fyllecell. Så nej, det går nog inte att “gå på” andra 
lång så som vi minns det. Men å andra sidan så går det 
ju alltid att supa, trycka i sig fulpirrar och bara ha det 
riktigt gött…Så vem är på andra lång i coronatider? 

FinForm har fört statistik. 
Vilsna själar: 14
Hårdrockare: 10
Ortenvaktare: 9

Alkisar: 9
Småbarnsföräldrar: 7
Judemössor: 6
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Korsord

Horisontellt
1: Ge likt en smugglare
5: Du och jag
6: Du har dem runt dina armar
8: Den spanska motsvarigheten till Estocolmo
11: Hegartys ursprung
12: Moder till ett föl
15: Väsentlig del av ett six-pack
17: Vaktar din bil, rimmar passande nog på "blås"
19: 23, på chalmerska
21: Väsentlig del av ett six-pack

Vertikalt
1: Billigt alternativ till Ica
2: Populär sportfisk
3: Artificiell verklighet
4: Något som ersätta falafel i din rulle
5: På vilken plats?
7: Jord
8: Någon som är beroende
9: Ej böjd
10: Motsatsen till ut
12: Onödigt svinn

13: Klara av
14: Det som inte hände i Tokyo 2020
16: Fårläte
18: Ursprungligen betydde det "tvättdagen"
20: Stort djur på bondgård
23: Göra något utan avsikt
24: Fält med grödor
25: Använda sina ögon
28: Svenska motsvarigeten till “Inc.”
30: Dåligt för en engelsman
32: Mitt i pannan
34: Bollsport med klubbor
36: Mörk morgondryck
38: Person i styret som vill dig väl
40: Bank av grus eller sand
41: Rörlig
43: Akut behov
44: Ifall
45: Egyptisk solgud
47: Inte många

Kreatör:
Alexandru Golic

22: Bland andra Carolina Klüft
26: En grej
27: Två stycken av något
29: Strandade i Träslövsläge
30: Fråga en högre makt om hjälp
31: Köksskål
33: Flera multiplar av 24 timmar
35: Illegalt berusningsmedel
37: Något sött många unnar sig på helgerna
39: Människans bakdel
42: Källa till mycket beroende journalistik
46: Polis i vilda västern
48: Detta är, med andra ord
49: Till fots på väg någonstans

Horoskop Astrolog:
Fredrik Skoglund

På grund av nedstängningen av samtliga sektionslokaler har din lägenhetsbyggnad blivit en fris-
tad för alla studenter som trotsar den sociala distanseringen. Det är nu du får betala priset för att 
du kan gå upp fem minuter innan föreläsningen under normala förhållanden, när du spenderar 
din sjätte sömnlösa natt den här veckan med att googla fängelsestraffet för dråp av granne.

Väduren

Oxen

Tvillingarna

Med alla närliggande gym antingen stängda eller smockfulla med hostande biologiska vapen har 
du fått hitta alternativa medel för att hålla uppe dina gainz. Vissa kanske tror att matsmart eller 
gymgrossisten har det bästa utbudet på proteinbaserad bebismat, men de känner inte till Andrizej 
bakom MC2. Mr Universe, here I come!  

Det som inte fick hända har hänt. Din morsa har skaffat snapchat och tvingat dig lägga till henne 
för att “hålla kontakten under pandemin”, men du vet hur det egentligen ligger till. Det finns 
bara ett alternativ, du måste blockera henne från att se din position på snapmap. Hon blir såklart 
besviken, men nu kan du i alla fall åka och handla fulsprit på danmarksfärjan utan att bli arvslös. 

Kräftan

Du har, i jakten på en nytt prokrastineringsalternativ, börjat hänga på lite shady hemsidor. Du 
börjar shitposta saker på lite konspirationsforum under namnet Qanon och vips så börjar folk 
anklaga dig för den Amerikanska demokratins sönderfall. Om du läser detta så vill jag att du 
ska veta att vi på finform inser att ingen med ens en grundläggande moralisk kompass kan ha 
sådana här åsikter, så om du vill ha ett mindre labilt utlopp för din satir får du gärna höra av dig 
på finform@ftek.se. 

...du memorerat numret till en hjälplinje… ...du radikaliseras…



30 31LP4

Du har under pandemin skiftat fokus för ditt hembrännande för att du snabbt insåg att handsprit 
är där de riktiga pengarna ligger. Det är ju en bonus att din hemmagjorda sprit redan smakade 
skit och luktade starkt, alla de bra kännetecknen för bra desinfektion. 

Lejonet

Som namnet på detta stjärntecken signalerar har inte mycket ändrats för dig under den sociala 
distanseringen. Dina Tinder-meddelanden är lika tomma som de någonsin varit. Jag tror att ditt 
enda hopp är att vara tidigt ute med att vaccinera dig, antikroppar måste vara en bra selling point. 

Jungfrun

Du är en kombination av samtliga stjärntecken och inser att du skriver denna text som ett rop på 
hjälp. Du inser att finform-artiklar inte är ett fulländat substitut för socialt umgänge och att du 
verkligen hoppas att pandemin snart är över. 

Vågen

Du har under din sociala distansering kommit underfund med att du borde jobba på att förbättra 
dig själv. Under året har du lagt en mindre förmögenhet på “Hjälp dig själv”-böcker och nya hob-
bys som nu fyller din redan begränsade golvyta. Men se det på den ljusa sidan, när du blir vräkt 
för att du inte betalat hyran på sju månader har du i alla fall gott om kartonger att sova på. 

Skorpionen

Din längtan efter att kasta ölburkar på Nollan som passerar i sektionskorridoren har till slut kokat 
över. Du finner dig själv på balkongen med månadens pant på utsikt efter nyinflyttade som ska få 
smaka aluminium.

Skytten

Du har under året med distansundervisning upptäckt att du inte kan prestera med andra klimat 
än i GD och har därför börjat öppna alla fönster under föreläsningarna. Köldskadorna i tårna är 
ju inte så trevliga, men dina ladokaviseringarna glänser och studiebidraget trillar in, så det är helt 
klart värt det.  

Stenbocken

Du spenderade varje öre av dina födelsedagspengar på GME och som den sell-out som du är sål-
de du på 400 och utropade dig själv ekonomiskt oberoende. Var försiktig när insikten att du inte 
kan gå i pension med 24 562 kr på kontot och en studieskuld på 140 000 slår till. 

Vattumannen

På grund av din välkända hybris har du valt att söka samtliga sektionsföreningar och -kommitéer 
samma år. “Hur mycket jobb kan det egentligen vara, man arrar ju ändå ingenting?” - tänker du 
utan eftertanke. I din framtid ser jag tegelväggen som är mottagningen, vi får se hur det går att 
arra sittning varje dag. 

Fiskarna

Astrolog:
Fredrik Skoglund

...ögonen är rödsprängda…

       FinForm hör och ser er!
*pratar om föreläsare*
Jag: "Har aldrig varit med om en 
så engagerad föreläsare, han är 
otrolig."
Simon: "Jag med!" (Han är för all 
del också helt ok)

“Alla vet att man inte är gay om 
man inte är från "Le Gey"-re-
gionen i Frankrike, annars är man 
bara en bögjävel” - Linnea (inte en 
hemsk människa)

“Om Finform får reda på det här, 
kommer de ha en field day”- Al-
bert medan han är i ett samtal med 
en finformsredaktör

“Distans… Det är ju sexigt”- Mijo

“Hoppas jag hamnar på första-
sidan” - Grön

“Pax för GW!” - Näz

“Jag har inte sovit med tejpen än” 
- Sharpie

"En riktig sadel som du har på dig 
när man rider en häst" - Peter H

"shut up" - Peter H

"Det var många som tyckte det var 
roligt när jag sa en glass-struts" - 
Peter H

"Ice cream kån" - Peter H

"Det finns en hel del symmetri 
som du kan utnyttja för att förenk-
la ditt liv" - Peter H

"Chicken nugget av höjd 1, så det 
är en ganska stor chicken nugget" 
- Peter H

"Sammanlagt har du gjort ingent-
ing" - Peter H

"Jag skulle absolut inte rekommen-
dera att du följer mallen" - Peter H

"Ni vet när man är en registrerad 
sexförbrytare, och man måste 
berätta det för folk?" - Joseph bör-
jar en konversation

“Koordinatsystem är en social 
konstruktion.” - Martin Cederwall

“Superviktigt! Och ganska djupt...” 
- Martin Cederwall

“Oj! Den blev inte alls parallell den 
här elepipeden!”  - Martin Ceder-
wall

“Jag har en liten funktionsvari-
ation, jag glömmer av rasten.” - 
Martin Cederwall

“Det går bra att vara brutal också, 
bara man inte gör någon annan 
illa. Eller, bara man inte räknar 
fel.”       - Martin Cederwall

“Det är en liten idé, men också en 
brutal idé.”  - Martin Cederwall

“Väck mig om jag somnar” - Mar-
tin Cederwall

“Jag har ful förståelse om ni som-
nar.” - Martin Cederwall

“Nu börjar den fria leken!” - Mar-
tin Cederwall

"Koreanerna förstår vad ni säger så 
länge ni pratar koreanska" - Martin

Skicka in roliga bilder och citat till 

finform@ftek.se!

...du dricker aceton istället.
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