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1 Medlemmar

Medlemmar i FnollK under verksamhets̊aret 2012 var� Ordförande Filip “Fanta” Hjort� Kassör Frida “Smultron” Ulander� Nolluppdragschef Armin “Grill” Azhirnian� Phadderchef Oskar “|<ubN3” Fridell� Modulchef Magdalena “TM ” Jansson� Sponschef Albin “explorer” Karlsson� Orakel Kasper “Kyl”” Westman

2 Verksamhet

FnollK planerade, organiserade och ledde under året Fysikteknologsektionens

nollning. FnollK s̊ag därigenom, med hjälp av andra kommittéer, föreningar

och phaddrar, till att nollan fick en bästa möjliga start p̊a sin Chalmerstid.

2.1 Nollningen

FnollK arrangerade en nollning i enlighet med k̊arens och sektionens inten-

tioner och fyllde nollans fritid med cirka tv̊a arrangemang per nollningsdag.

Dessa arrangemang införlivade nollan i det studiesociala livet p̊a Fysiktekno-

logsektionen samt hjälpte tillsammans med de av FnollK organiserade phad-

derräknestugorna även nollan in i studierna.
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Genom att placera nollan i phaddergrupper och tilldela dem phaddrar

främjades kamratskap mellan nollan samt mellan nollan och nymble och nol-

lan och gamble. Efter av FnollK uppfattat samtycke fr̊an valen Åke främjades

även kamratskap mellan valen Åke och nollan bland annat genom att införliva

valen Åke i arrangemanget Sp̊arvagnsrace.

Under nollningen fick även nollan bekanta sig med nollan p̊a andra sek-

tioner. Främst genom Nollympiaden där alla sektioner deltog men även Sa-

gogasque med KfKb-sektionen, Hockeykalas med E-sektionen, Rockpub med

D-sektionen och Z-sektionen samt FattenkrigIT med IT-sektionen.

Alla nollan har om de s̊a önskat, men med kraftig p̊atryckning och be-

tonande av nyttan, f̊att bära nollbrickor, tillverkade under översyn av och

kontrollerade av FnollK. Även valen Åke fick privilegiet att bära en av nol-

lan framställd personlig nollbricka.

Nollan tilldelades nolluppdrag att utföra under nollningsveckorna. Ett av

dessa var att med assistans av DP m̊ala sektionsmärket i Olgas trappor.

2.2 Övrigt

FnollK arrangerade en mininollning för de som skrev Matematik- och Fysik-

provet tillsammans med nollningskommittéerna p̊a A- och KfKb-sektionerna.

En nollmodul skrevs, trycktes och distribuerades till nollan. Tillsammans med

DP arrangerades en phadder-DuP och FnollK lagade superb mat till sektions-

mötet i LP4. Sponschef explorer satt även med som representant fr̊an FnollK

i BalNgt

Under hösten utvärderades i detalj nollningen för att underlätta förbätt-

ringar till nästkommande år. Enligt utvärderingen hade, med mycket f̊a un-

dantag, nollan väldigt roligt och var nöjda med nollningen. Vilka arrange-

mang nollan uppskattades mest varierade fr̊an person till person och FnollK

fick mycket input att ta med sig till nästa års nollning.

I slutet av året arrangerades en aspning inneh̊allandes bland annat en

tacksittning för phaddrarna, en sittning för asparna och en 2-timmarsnollning.

3 Posternas åliggande

3.1 Ordförande

Ordförande Fanta tills̊ag att alla åliggande gentemot Fysikteknologsektionen

utfördes samt ledde och ansvarade för FnollK:s dagliga arbetet och var till-

sammans med kassören ansvarig för ekonomi. Han främjade en god kontakt

med nollningskommittéerna p̊a de andra sektionerna och med Mottagnings-
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kommittén genom att föra Fysikteknologsektionens talan i Mottagningsorga-

nisationens samarbetsorgan samt skötte kontakten med övriga kommittéer

och representerade FnollK p̊a årets alla F-styretmöten.

3.2 Kassör

Kassör Smultron var ansvarig för ekonomin och har kontinuerligt fört en

granskningsbar redovisning. Hon s̊ag till att nollan fick maximalt ut av FnollK:s

och sina egna pengar.

3.3 Phadderchef

Phadderchef |<ubN3 tillgodos̊ag nollans behov av phaddrar samt skötte kon-

takten med desamma för att b̊ade nollan, nymble och gamble skulle f̊a maxi-

malt ut av nollningen. Han nominerade även i samr̊ad med phaddergrupperna

ett erforderligt antal phaddergruppsansvariga till F-styret.

3.4 Sponschef

Sponschef explorer ansvarade för att dra in sponsorpengar till nollningen för

att underlätta ekonomisk för nollan samt möjliggöra för FnollK att sätta en

guldkant p̊a nollningen. Han skötte även kontakten med och satt som ledamot

i FARM.

3.5 Övriga Ledamöter

Övriga ledamöter hjälpte tillsammans med tidigare nämnda medlemmar till

att utföra alla FnollK:s åliggande gentemot Fysikteknologsektionen samt s̊ag

till att göra nollans fyra första veckor p̊a Chalmers s̊a bra som bara möjligt.

Utöver det s̊a ansvarade modulchef TM för att nollmodulen levde upp till

de högt ställda förväntningarna, nolluppdragschef Grill för att ta fram och

distribuera nolluppdrag s̊a att nollan fick göra n̊agot utöver det vanliga och

oraklet Kyl” för att nollan hade de allra bästa lokalerna att festa i och att

b̊ade nollan och FnollK visste vilken veckodag det var.
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