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Medlemmar

Sittande i F6 under verksamhetsåret 12/13 var:

• Sexmästare Jessica ”Jejje” Lybark
• Kassör Filippa ”Filippa” Lundin
• Sexreterare Milica ”Duracell” Bijelovic
• Ölchef  Erik ”Fåret” Silwersvärd
• Sexmästarinna Johan ”Jokern” Särnbrat
• PR-chef Amanda ”Maddox” Nilsson
• Arrare Olof ”Gollum” Düsterdieck
• Dude (Ljud, ljus och dekor) Axel ”Rally” Sjöberg
• Tant (Övrigt) Linnea ”Nea” Andersson

Verksamhet
Under verksamhetsåret har F6 ansvarat för att festverksamhet planerats och genomförts på bästa 
möjliga sätt med hög kvalité och standard. Vi har dessutom varit andra  föreningar och kommittéer 
behjälpliga om det behövts. 

Nollningen 2012
Under nollningen 2012 var F6 behjälpliga Fnollk samt höll egna arrangemang. Vi bistod med en 
representant från föreningen till Balngt. Vi bistod Balngt med den hjälp de behövde under Baldagen 
med att ställa i ordning lokalen, servering under kvällen samt viss städning efter arrangemang. 
Arrangemang som hölls under nollningen var:

• Vi tillsammans med DP arrangerade mottagningen av nollan för F-sektionen på Götaplatsen, 
samt hjälpte Fnollk leda nollan runt på Chalmers denna dag. 

• Drinkprovning och freesbee-spel på Föreningskvällen
• Provsits
• Hockeykalas tillsammans med Fnollk och Enollk
• F6-Bastu
• SagoGasque med KFKB6
• 2 stycken nolluppdrag
• Finalsits

Övrigt hölls även en DiscoGasque arrangerad av pateter. 



Gasquer
Flertalet Gasquer arrangerades under året varav minst en per läsperiod. Gasquerna som 
arrangerades var:

• SagoGasque samarrangemang med KFKB6
• PyjamasGasque
• ZombieGaque
• En lysande Gasque(Pubrunda), samarrangemang med KFKB6
• RockGasque
• AspGasque – MatrixGasque
• Cortegé Mästerskap i fest (CM) samarrangemang med D6 – En riktig God Gasque

Detta år vann F6 tillsammans med D6 CM.
PatetGasque under nollningen 2013 kommer arrangeras som fortsatt initiativ från föregående år. 

ET-Raj
I slutet av varje läsperiod har kalas- och tentamensfestlighetsverksamhet arrangerats på sektionen.
Temat på dessa var följande:

• Vill du ligga med mig då?
• A new hope
• ET:t som nästan stals
• AspET – ET-[rajd]

Farm-bankett
Tillsammans med Farm arrangerades Farm-banketten i Bulten.

Sektionensdag
Tillsammans med och finansierat av F-styret arrangerades en middag för F-teknologer, alumner och 
personer med anknytning till programmet. 

Sektionsstädning
Vi har deltagit i de av DP anordnade städdagar. 

Ärtsoppelunch 
F6 12/13 har för sektionen anordnat ärtsoppelunch där vi serverat ärtsoppa, pannkakor och knäckebröd 
med tillbehör en gång per läsperiod. 

Tre nyanser av svart
F6 12/13 arrangerade tillsammans med DP och Fnollk ohmsitsen Tre nyanser av svart  för alla 
pateter tillhörande dessa tre föreningarna. 



Luciasittning
I läsperiod 2 närliggande 13 november arrangerades en finsittning för att fira Lucia. 

Fu6
Då pubbrundrona legat på torsdagar ha F6 12/13 lagat mat till självkostnadspris för sektionens 
medlemmar. Under året har två stycken Fu6 genomförts samt ett samarrangemang med DP kallat 
FuP.

Aspning
Under vårterminen arrangerades en aspning där våra efterträdare fick utbildning i hur man planerar, 
arrangerar samt genomför mindre och större arrangemang så som Gasque, ET-Raj, lagar ärtsoppa 
etc.
De fick även bekanta sig med andra Sexmästerister, umgås med DP, måla märket i Olgas trappor 
samt kontinuerligt få information om hur saker sköts, regler, lagar och tillhörande arbete.
Detta genomgick de för att få de rätta förutsättningarna för att kunna bedriva en bra verksamhet 
nästkommande år och få en förståelse för vad det innebär att vara Sexmästerist. 

Övrigt
Under verksamhetsåret utvärderades och fördes kontinuerligt dokumentation av verksamheten för 
stöd för nästkommande år. Vi höll en egen valberedning samt en tillsammans med F-sektionens 
valberedning.  Vi hjälptes åt med valberedningen att lägga fram förslag på efterträdare till 
kommittén. 

F6 12/13 hade minst en representant på samtliga sektionsmöten under året. Vi lagade även mat till 
ett av dessa möten finansierat av F-sektionen/F-styret. 

Ekonomi
Tack vare ett fantastiskt arbete från vår kassör hölls ekonomin i ordning hela verksamhetsåret. Vårat 
lån från sektionen/F-styret betalades åter i sin helhet och det lämnades även pengar kvar till 
kommande F6. Utöver detta gjordes även investera i ny ljusutrustning som kommer förvaltas av 
nästa års F6 och kommande år efter dem. 

Posternas Åliggande 
• Sexmästaren

Sexmästare Jessica Lybark skötte under året kontakten med övriga kommittéer på sektionen, deltog 
kontinuerligt på F-styrets möten, var F6:s representant i GasqueRådet, delade ekonomiska ansvaret 
med kassören, var ansvarig för lokaler vid arrangemang, ledde arbetet under året och tillsåg 
slutligen att F6 utförde sina åligganden mot sektionen. Genomgick en godkänd SUS-utbildning och 
var även serveringsansvarig när öhl- och sprit chef ej kunde. 

• Sexreterare
Sexreteraren Milicia Bijelovic var under året sexmästaren behjälplig och tog över dennes roll vid 
tillfällen då hon inte kunde närvara, förde protokoll vid F6:s möten och andra aktiviteter samt tog 
sitt ansvar som informationsansvarig.

• Kassör
Kassör Filippa Lundin var under året ansvarig för ekonomin och förde kontinuerligt en 
granskningsbar redovisning över F6:s ekonomi.

• Öhl- och sprit chef



Öhl- och sprit chef Erik Silwersvärd var serveringsansvarig på alla utom ett insynade arr, 
genomgick en godkänd SUS-utbildning. Ansvarade över inköpen av alkohol. 

• Övriga medlemmar
De medlemmar av kommittén som hade övriga poster såg under året till att utföra sina tilldelade 
uppgifter på ett exceptionellt sätt efter förutssättningarna givna. De hjälpte även de förtroendevalda 
i sina uppgifter, hjälpte sexmästaren att hålla god stämning såväl i gruppen som på arrangemang 
och såg tillsammans med alla medlemmar av F6 till att göra F6 12/13 till ett grymt F6 år.


