
HUR KAN DU ENGAGERA DIG I MOTTAG-
NINGEN?
Här finns beskrivningar av ansvarsposterna i mottagningen 2017. Om en är intresserad
av att vara Förfadder, festfixare, ha en teatrala roller eller vara en av Mottagningens
hjältar kan en med fördel gå in på det här formuläret. Har en några frågor/funderingar
kring mottagningen hör en av sig till mottagningen@f.kth.se
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Fadder

Faddrarna är de som är med under mottagningens vardag. Som fadder kan du vara med på den nivån du
själv väljer och alla som vill hänga med nØllan och lära känna de nya studenterna är välkomna!

Vi söker förfaddrar nu, på releasepuben 24/3 kommer vi öppna för fadder anmälan till olika grupper.

Förfadder

Förfaddern är länken mellan nØllan och Mottagningsgruppen. Som förfadder är du gruppchef för ett gäng
nØllan och faddrar. Du är den nØllan vänder sig till för information om var de ska vara och vad olika
aktiviteter innebär. Din huvuduppgift är att säkerhetsställa att nØllan mår bra och känner sig bekväma. Du
tar upp anmälningar till fester/event från nØllan.

Som förfadder ansvarar du för att rekrytera faddrar till din grupp samt annordna en aktivitet för dina
nØllan på dag Ø (Den första måndagen vecka ett under mottagningen) med syfte att nØllan ska lära känna
varandra, en lek som alla nØllan får testa på i mindre grupper, en övningsgasque och en lite finare middag
som arrangeras tillsammans med en annan nØllegrupp. Du är ansvarig för att dessa aktiviteter planeras och
genomförs, du bör delegera uppgifterna bland dina faddrar. Utöver det är det ofta uppskattat både bland
faddrar och nØllan om ett gemensamt gruppmärke beställs. Det är dock inte något som krävs och inget du
ansvarar för.

Innan mottagningen producerar du material till utskick till nØllan. Detta inkluderar en kort beskrivning
av gruppen till nØlleforce och hemsida, en ev. logga samt gruppspecifikt innehåll i överlevnadsguiderna.
Du skriver också förslag på nØlleuppdrag för dina nØllan.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Fadder

Som fadder är du med i en faddergrupp ledd av ett par förfaddrar. Du hänger med nØllan och hjälper
förfaddrarna att göra vad helst de behöver stöd med. Du bör veta att du kan vara med under större delen av
mottagningen och vara beredd att faktiskt hjälpa till. Om du inte kan lova bort din tid/engagemang passar
Hangaround bättre.
Fadderansökningarna kommer öppnas upp först efter releasepuben (24/3).

Hangaround

Dina uppgifter är samma som fadderns. Du har dock annat som händer/andra prioriteringar och vill inte
lova bort din tid. Du vill ha information och möjlighet att vara med, men kan inte lova att du kommer
finnas där och hjälpa till.
Hangaroundansökningarna kommer öppnas upp först efter releasepuben (24/3).
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Miniföhs/teatral roll

Det finns flera teatrala roller, vissa innebär mer ansvar och andra är strikt teatrala.

Operaföhs

Du är med Föhseriet under ett infopass och framför ett manus om kultur. Utöver det teatrala ansvarar du
också för att välja en teater/opera-föreställning, boka biljetter och sälja biljetter till nØllan. Du ansvarar för
att skriva manus.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Skogsföhs

Du är med Föhseriet under ett infopass och framför ett manus med samma tema som stuggasquen. Utöver
det teatrala arrangerar du stuggasquen. Mer om det under rubriken Festarrangör. Allt som sägs till nØllan
är manus-skrivet i förhand, du ansvarar för att skriva manus.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

<insert_name> föhs

Du är med Föhseriet under ett infopass och framför ett manus med ett eget valt tema. Du planerar och
leder en aktivitet som kan genomföras med alla nØllan under ca en timme innan Välkomstgasquen. Du
leder nØllan till gasque-lokalen. Du planerar och leder en aktivitet för alla nØllan som håller på ca 30min
och kan genomföras efter sittningen/innan efterköret, medan faddrarna städar undan. Allt som sägs under
interaktion med nØllan är manus-skrivet i förväg, du ansvarar för att skriva manuset.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Sångföhs

Du är med Föhseriet under sångföhsningen och framför ett manus som bestäms tillsammans med Föhseriet.
Manuset är ca 1 timme långt. Du behöver repetera med Föhseriet innan mottagningen. Under framförandet
sjunger du Porthos Visa. Du bör vara sångstark. Du skall även rekrytera fyra personer till finbordet under
sångföhsningen. Sångföhs är en person.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.
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Spexföhs

Du är med Föhseriet under ett info-pass och framför ett manus på det tema du valt. Spexföhs är oftast
mer extrema (mindre seriösa) än de andra småföhsarna. Utöver infot med Föhseriet så är du med under
spexföhsningen. Du skriver och framför ett manus till spexföhsningens inledning och ytterligare ett som
framförs vid avslutningen.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Butler

Du är med Föhseriet under alla infon! Du hjälper Föhseriet med dörrar, nycklar, passerkort, kontakt med
den yttre världen osv. Under infon torterar du representanter för maskoten, detta planeras och presenteras
för Föhseriet i förväg.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Föhsarbrännboll
I egenskap av Butler planerar du även Föhsarbrännboll, slagträ och boll för så väl Föhseriets slag som
nØllans. Du planerar sätt att uppehålla nØllan från bränning eller att nå målet så att Föhseriet inte kan
förlora. Du hittar folk som kan hjälpa till, exempelvis ninjor. Du ansvarar för att allt material som behövs
finns på plats och att alla medverkande har fått tydliga instruktioner.

Arrangörer aktiviteter

Mottagningen består av en massa aktiviteter, till dessa behövs arrangörer.

Alumnimingel

Du annordnar ett mingel för nØllan och Fysik-alumni. Du planerar kvällen och styr upp med talare, ev
snacks/plockmat och annat kul du tror kan lyfta kvällen.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Gyckelskolan

Du informerar nØllan om gyckel! På ett underhållande sätt visar du exempel på olika typer av gyckel
av olika kvalitet och berättar om koncepten Omstart, Bära ut någon och Sjunga någon till. Du planerar
och styr upp att nØllan får testa på att skriva gyckel, genom att exmpelvis ge dem teman eller ord som
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underlättar kreativiteten. Du uppmuntrar alla att våga prova på samt uppmuntrar dem att planera nya
gyckel till övnings/välkomst osv.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Dansövning

Du är danslärare! Du planerar och styr upp dansövningen. Du hjälper nØllan att lära sig dansstegen inför
banquetterna. Du informerar om dansettiquette. Du tar fram musiken du vill använda dig av. Danslärarna
är i regel två så att de kan demonstrera stegen.

Bad och grillning

Du ansvarar för inköp av mat/kol/tändvätska samt frakt av det och grill till badplatsen. Du styr upp
grillningen på plats samt försäljningen av mat till nØllan och faddrar.

Varning på Stan

Du planerar ramen för Varning på Stan. Du hittar funktionärer som kan hålla i de lekar/aktiviteter du
planerat. Detaljplanerandet av aktiviteterna kan självklart delegeras till lekledarna. Du ansvarar för att allt
material som kommer att behövas finns tillgängligt.

nØlLAN

Du planerar och styr upp LAN och spelkvällen. Du kommunicerar och sammordnar med datas arrangörer.
Du ansvarar för att spel/konsoler mm. finns på plats.

Parkhäng och grillning

Du planerar och utför inköp av mat. Du ansvarar för att grill, kol, vattenhink och tändvätska samt ev.
tallrikar/bestick/annat finns på plats. Du leder grillandet och försäljningen av mat.

Föreläsare

Under mottagningen sker även en del föreläsningar. De flesta hålls av lärare som nØllan kommer att stöta
på under sin första tid på utbildningen och är så kallade introduktioner till olika ämnen de kommer att
studera. 3st av föreläsningarna söks det däremot studentföreläsare till. Det passar bra för den student som
känner att hen vill dela med sig av sina egna erfarenheter och kunskaper.
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Vettiquette

Vettiquette föreläsningen berör vett och ettikett på fest. Här behandlas så väl hur en skålar som vad en kläd-
kod betyder. Det bör understrykas att en alltid är välkommen på fest, även om en inte uppfyller klädkoden
(har en ingen högtidsdräkt när klädkoden uppmanar till det, tar en det finaste en har och känner sig bekväm
i). Föreläsaren har ca 45min att disponera. Det är vanligt med många frågor. Vi vill ha fokus på jämlikhet
och gasquedisciplin.

Hälsa och balans

Föreläsning om hälsa och balans tar upp hur du som student kan balansera dina studier med en hälsosam
fritid. Det bör understrykas att studieresultaten med stöorsta sannolikhet kommer att lida om studenten
inte ger sig själv någon avslappningstid. Föreläsaren har ca 45min att disponera.

Studieteknik

Föreläsningen om studieteknik berör olika sätt att plugga - i grupp, ensam, på skolan, gå på föreläsningar,
läsa själv, osv. Den belyser att vi är olika och ger tips på olika metoder att prova på. Föreläsaren har ca
45min att disponera.

Festarrangör

Under mottagningsperioden arrangeras flertalet fester. De flesta festerna har funnits länge och har många
traditioner. Huruvida dessa ska följas bestäms avMottagningsgruppen. Som festarrangör ansvarar du (utöver
de specifika ansvaren som nämns under varje fest) för att leda kommunikationen om festen till nØllan och
faddrar. Denna information hanteras via Mottagningsgruppen. Biljettförsäljning/biljettpriser sköts genom
Mottagningsgruppen.

nØllebanquetten

nØllebanquetten är nØllans första finfest. Som arrangör ansvarar du för att planera och leda matlag-
ning/catering, servering, dukning, dekorering, dryckinskaffande, tillsättande av toastmaster, band samt
bar. Du samtalar även med Mottagningsgrupen för att väva in de traditioner/aktiviteter de beslutat att
ta med.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

nØllegasquen

nØllegasquen är en gasque som arrangeras i Oktober. Tradionellt sett har den två teman; ett som anges
till nØllan och ett “motsatt” tema som ges till faddrarna. Innan gasquen arrangeras lekar. Under gasquen
visas bl.a. nØlleuppdragen upp. Som arrangör ansvarar du för mat, dryck, servering, iordningställande av
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lokalen, tillsättande av toastmaster, uppstyrning av lekar samt bar/efterkör. Du beslutar även om teman. Du
samtalar med Mottagningsgruppen för att väva in de traditioner/aktiviteter de beslutat om.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Ettans

Ettans är mottagningens avslutning, här blir nØllan Ettan under de festligaste av former. Ettans är den
andra banquetten nØllan stöter på . Under kvällen visas nØllespexet upp. Som arrangör ansvarar du för
catering, dryck, servering, bar, tillsättande av toastmaster, bordsplacering, band samt ljud/ljus. Tradionellt
sett har festen varit i Nymble, varpå Mottagningsgruppen ansvarat för den. Du samtalar med Mottagnings-
gruppen för att väva in de traditioner/aktiviteter de beslutat om. Efterköret som tradionellt sett arrangerats
i Konsulatet efter dansen på Nymble sköts helt av Mottagningsgruppen. Om arrangörerna vill ha ett tema
beslutar de om vilket.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Kick-off gasquen

Kick-offen är den sista gasquen innan nØllan kommer. Den arrangeras för faddrar som ett firande att
nØllan snart kommer samt en sista chans att festa utan ansvar. Här är även Mottagningsgruppen gäster.
Du ansvarar för mat, dryck, servering, toastmaster och bar. Under gasquen kommer Mottagningsgruppen
att avslöja sin sista hemlighet inför mottagningen: nØllelåten!

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.

Stuggasquen

Stuggasquen är den sista festen under mottagningsveckorna i augusti. Här utses OvvenØllan och SpexnØl-
lan. Föhseriet kastas i sjön och festar “inkognito‘” med nØllan. Som arrangör ansvarar du för bussar ut
till stugan, partytält till sittningen, toastmaster, mat, dryck, servering, lekar, häfv, teatersport, badvakter och
tema. Vanligtvis är det sittande Styret som efter frågan tar på sig ansvaret för mat och sittande klubbmästare
som tilldelas ansvar för häfv. Mottagningsgruppen sköter lokalbokning.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.
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Mottagningens hjältar

För att få vardagen under mottagningen att gå runt för såväl Mottagningsgruppen som för nØllan är
konferenciern och räddningspatrullen superviktiga.

Räddningspatrullen

Räddningspatrullen gör allt från påfyllnad av första hjälpen väskor till införskaffande av mat till Föhseriet
och matlagning till nØllan. Räddningspatrullen är de som blir kontaktade av Mottagningsgruppen när
något behöver fixas ASAP. Som RPare har du schemalagd jour då du ska vara tillgänglig att lösa problem
som dykt upp. Utöver jouren har RP i regel hjälpt till med matlagning dag Ø.

Som tack för att du engagerar dig lite extra får man som förfadder prioritet för att gå på mottagningens
fester. Man blir dessutom inbjuden till mottagningens tackfest som äger rum efter det att mottagningen
tagit slut.
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