Verksamhetsberättelse F6 09/10
Sexmästare: Cecilia Hult
15 september 2010

Verksamhet
Fysikteknologsektionens sexmästeri, F6, har under verksamhetsåret 09/10
upprätthållit den kontinuerliga verksamheten med följande arrangemang:
ET-raj: I slutet av varje läsperiod arrangerades efter-tenta-taj med hamburgare, öl och drinkar. Teman var sommar då vi även hade liveband,
barnkalas med inslag av ballonger och serpentiner, rött då vi bjöd på
pepparkakor och ölkorv samt musik då vi visade melodifestivalfinalen
och hade karaoke.
Gasquer: Reglementsenligt har F6 arrangerat sammanlagt 5 gasquer under
året, varav 1 under pubrundan i läsperiod 1 tillsammans med Gasquens
Driftgrupp. Övriga gasquer hade tema 70-tal, safari (inklusive sittning
tillsammans med KfKb), Liftarens guide till gasquen samt (bygg)rock.
Ärtsoppa: Självklart serverades ärtsoppa och pannkakor med sylt och grädde samt punchmöjlighet varje torsdag under läsvecka 5.
Nollning: F6 har utgjort ett komplement till FnollK under nollningen och
tagit emot nollan på Götaplatsen, bjudit till drinkprovning, arrangerat
provsits, hockeykalas, sagosittning med KfKb, F6-bastu samt finalsits.
Sektionen: Med finansiering från sektionen har F6 arrangerat sektionens
dag med inbjudna alumner och föreläsare, en bastu för alla sektionsaktiva samt lagat mat till sektionsmötet i läsperiod 2.
Aspning: Vår aspning bjöd på laserdome, spexbesök, asputflykt, sexmästerikalas, caps, spelkväll och mycket mer. Denna kärleksfyllda tid resulterade i 8 nya, underbara F6:are.
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Förutom ovanstående har vi utsett en representat till Balngt i form av en
lojal kassör, arrat en mysig luciasittning i mörkaste lp2, tagit väl hand om
våra pateter med en kärleksomsits och fixat DuP-ar då DP varit för bakfulla
efter pubrundorna. Vi har även festat och gått på kalas hos I, K, V, KfKb,
D, CCC, Z samt GasqueK där vi visat upp vår allra sötaste sida och således
fått många nya vänner.
Under året har vi dokumenterat vår verksamhet väl för nästkommande
generationer och utökat både föreningens omsättning och vinst.
Till sist har alla festigheter planerats och genomförts på bästa sätt med
hög standard.

Medlemmar
F6 09/10 hade följande medlemmar:
Sexmästare Cecilia Hult
Sexreterare Johan Arvidson
Kassör David Saletti
Ölchef David Hill
Ledamot Martin Eriksson
Ledamot Kristina Lindgren
Ledamot Tora Dunås:
Ledamot Petter Säterskog
Ledamot Simon Sigurdhsson
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