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SCHEMA

3

ATT VARA NOLLA!!!
Att vara nolla innebär att vara på väg att invigas i studentlivet vid universitetet.
Insparken är en gammal tradition som icke nämnvärt ändrat karaktär under
årens gång. Eftersom du valt att studera på Mittuniversitet kommer du att tillhöra en förening som
nollan kan läsa om längre ner.
Eftersom du läser detta dokument, är du en NOLLA
Under hela insparken skall nollan samla poäng, dessa väger tungt vid
bestämmandet av årets Guldnolla och Nolleklass. Poängen delas ut av
kommissionen och samlas på divärse föremål beronde på förening. poängföremålet är nollans
kännetecken och skall bäras dygnet runt under hela insparken. Kom ihåg att:

KOMMISSIONEN SER ER!!
För att ledsaga nollan under sin invigningsperiod finns ett antal phösare
tillgängliga. Dessa phösare leds i sin tur av linjeledarna och linjeledarna leds
därefter av generalerna. Nollan skall observera att, om det är något som tynger
nollans hjärta, hjärna eller övrig kroppsdel, så skall nollan omedelbart ta
kontakt med sina linjeledare, phösare eller generaler.

KOMMISSIONEN
För att tillse att insparken utförs traditionsenligt finns det allsmäktiga organet Kommissionen. Det är
denna grupp som tillser att nollan följer de regler som åbelagts nollan. Kommissionen äger rätt att
belöna eller bestraffa nollan och dess faddrar utifrån nollans förmåga att handla korrekt utifrån
gällande lagar. Om nollan missköter sig kommer Kommissionen se till att nollans skylt går upp i
atomer. Och utan skylt är ju nollan om möjligt ännu mindre värd (vilket innebär att nollan inte längre
existerar).
Kommissionen känns lätt igen på dess vita mantlar med ryggtryck. Nollan kan, och skall, muta
kommissionen genom att erbjuda diverse alkoholhaltiga drycker med eventuellt tilltugg. Genom
detta förfarande kan dock Kommissionens sinnen avtrubbas något och Kommissionären kan tvingas
fatta ett för nollan fördelaktigt beslut. Om nollan utmärker sig som ett gott föredöme för sina
kollegor, nollorna, kan denna få en belöning i form av en Kommissionsstämpel på sitt poängföremål.
Nollor med dessa stämplar kommer att särbehandlas under nollningens slutskede. Kommissionens
poäng väger väldigt tungt. Mycket tyngre än tyngdkraften.
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NOLLELAGAR
Grundlagar
§1 Nollan är inget
§2 Nollan är vakuum
§3 Nollan lyder
§4 Nollan dyrkar
§5 Nollan mutar
OBS! Dessa lagar skall kunnas utantill och på Kommissionens anmodan
rabblas i kör och givetvis i knästående position!

Övriga förordningar
●

Nollan äger ej rätt att direkt tilltala medlem av Kommissionen, dvs nollan får ej
inleda konversation med Kommissionär. Tilltal av Generaler skall ske respektabelt.

●

Nollan får ej raka sig under tiden 30 Augusti 2019 – 11 September 2019 kl 23:59.

●

Nollan får ej bära kläder med lila nyanser, då denna färg är helig för alla faddrar.

●

Nollan får ej äta eller inneha kokött under ovan angiven tidsperiod pga att
överhängande risk för galna kosjukan föreligger.

●

Öl är en maltdryck med minst 3.49999... volymprocent alkohol. Påträffas
maltdrycker med en lägre alkoholhalt än ovan angiven kommer dessa omedelbart
att beslagtas och hällas ut i ett för ändamålet avsett kärl. Därefter kommer denna
dryck att genom jäsning pånyttfödas och därigenom inmundigas med en högre
form av njutning.

●

Vomering med avsikt att tömma magen på alkoholdryck för att på så sätt öka sin
tålighet mot alkohol, är absolut förbjudet, då detta kan leda till akut uttorkning av
kroppen och skador på slemhinnorna i svalget.
Kommissionen kommer se till att dessa lagar efterlevs under hela nollningen. Om
överträdelse sker kommer Kommissionen att utdela lämplig bestraffning. Angående
eventuell Strafflindring, se mutor på föregående sida
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Mytec
Utformning av Nolleskylt
1. Lös följande ekvation
X2- 14x + 48 = 0
x = ekvationens största lösning y = ekvationens minsta lösning
2. Ange numeriska värden på följande konstanter
a = Summan av alla primtal mellan 3 och 30 (inkl. 3)
b = Andra siffran i riktnummret till en GSM-telefon
c = Storleken på en normalstor lägenhet på Förrådet (Dalgatan 14)
d = Antalet cl ren etanol i en hela Absolut vodka
e = Allmän benämning av ny student på högskolan
3. Beräkna följande formel genom insättning av tidigare beräknade värden

√

√(a+1)(e+2)
d
b

* (b + c − d)

Sätt ekvationens lösning = q

4. Beräkna skyltens mått
Bredd = x ⋅ q
Höjd = y ⋅ q
Hörnens radie = q
Skyltnollans höjd = b

Skyltnollans centrum skall sammanfalla med
skyltens tyngdpunkt.
Varje ruta i rutnätet på baksidan = 15 x 15 mm
Rutnätet skall centreras på skylten.
Text på framsidan = 10 mm hög, versaler.
Text på baksidan = 7 mm hög, versal.
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Låtar
Av humle å malt
(µTec-låten)

Visa till vispen

Mel. Vi går över daggstänkta berg

Ref:
Hej du mästerkock kan du svara på en
fråga?
Den e´ ärlig och jag menar varje ord.
När din dörrvakt öppnar livets goda,
Och det är dags att sätta sig vid bord.
Får man ta vispen med sig in på krogen?
Den e´ rak och den har var´t en riktig vän.
Den e´ blank och fin och skaftet är betalt.
Får man det du mästerkock då blir jag
glad.

Av humle av malt å av jäst fallera
brygger vi den dryck som smakar bäst
fallera
Vid sjön å i snåren, men särskilt på kåren
Bland µteknologer på fest fallera
Vad vore ett liv utan öl fallera
En hemsk svart gyttjespeckad göl fallera
Med flaskan i handen å kvinnan i famnen
Vi capsar vi helst utan söl fallera
Kommissionen dikterar vårt liv fallera
De aldrig riktigt nöjda blir fallera
Men när de får spriten av µtec-eliten
Ett storslaget party det blir fallera!

Mel. Får man ta hunden med sig in i himlen?

Jag svara´ lite enkelt som man gör:
”Du din elvisp trivs nog mycket bättre hos
din chaufför”.
Någon ropa´: ”Det är dags att åka hem!”
När jag rörde i grytan tänkte jag på frågan
igen.
Ref
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Lambo
Sätt nu glaset till din mun!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Och drick ur, din fylle-fylle hund
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Se, hur dropparna i glaset rinner ner i
fylle-aset.
Lambo-Hej! Lambo-Hej!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Jag nu glaset druckit har!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Ej en droppe finnes kvar!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Som bevis jag nu skall vända glaset på dess
rätta ända.
Lambo-Hej! Lanbo-Hej!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Ja han kunde konsten att att va en riktig
fylle-fylle hund!

JFS-låten

Committ-låten
C-o-mittare. Vi är Comittare! (repeteras
tills önskvärt god stämning uppnåtts)

Festarlåt
Mel: Härjarevisan.

Nu ska vi drinkar testa
Info vet hur man festar,
hur man håller ut tills denna
fest har kommit till sitt slut.
Tentan den ska förträngas
öl finns det för att krängas,
varje liten glad informatör
vill bada i likör.
SKÅL!

När JFS!
svar
NÄR JFS!
Marscherar in!
svar
MARSCHERAR IN!
i kör
När JFS marscherar in. Då vill man vara en
i laget. När JFS marscherar in.
(repeteras tills önskvärt god stämning
uppnåtts)
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Emboli-låten

Sundekonhymnen

Mel: I sommar i soliga dagar..

Mel: Sovjetunionens nationalsång

I sjukhusets stora vita salar, finns de inga
patienter som klagar.
Vi gör lite som vi behagar, de funkar ju
ändå, hallå hallå.
En patient säga vad har hänt, har du urin
som luktar fränt.
Jag kopplar om å sätter KAD så får du kissa
i en sladd.
Vi gör lite som vi behagar, det funkar
också bra, Hallå hallå.

Turkosa Och glada, vackra och fulla
Röjer och partar och festar som få!
Smurfen vårt helgon, ler åt oss alla
Endast vår lycka han önskar se!

När läkaren ska ordinera, patienterna
orkar ej mera.
Vi skyller på att bokstäver är snea, det
funkar ju ändå, hallå hallå.
En patient säg hur mår du, har du sett mig
sen klockan sju.
Jag har en plan, ska ner på stan å sedan
fika hela dan.
Vi gör lite som vi behagar, det funkar
också bra, hallå hallå.

Vi är SUNDEKON - det kan ni se!

I natt var ja ute på krogen å ja tror att det
gick helt åt skogen.
Men ja har ingen att vara trogen, det
funkar ju ändå, hallå hallå.
Vaaars befinner jag mig nu å vem i helvete
e du?
Har du fått lov å vara här eller har ja blivit
kär?
Vi gör lite som vi behagar, det funkar
också bra, hallå hallå.

Sorgen flyter bort från våra ådror,
Kärlek kommer med vår åverål,
Den är så dör så vacker åå fiin, den ska
visa vart vi
har vårt kall. Ni i himlen sjunger gudarnas
lycka, För vi är ju samhällsvetare,
Ty vi är ju bäst i alla faall, Ty vi är ju bäst i
alla fall!

Vi tycker patienter är snälla, samma stund
som dem slutar att gnälla.
Vi gör lite som vi behagar, å hoppas ingen
klagar!
Om några år ska ja få leg, om jaej kört
huve i en vägg.
De kräver plugg å studiepeng å aldrig vila i
min säng.
Vi gör lite som vi behagar, det passar vårat
gäng.

Vi super till smurfens ära!
Vi röjer järnet på den härna festen!
Vi har alla det i vårat blo-od!
Party den är vårat liv, jajjamen!
Vi är sällan törstiga, nennemen!

SUS-låten
Mel: Vintern rasat

Vi är susare och vi är stolta, Vi ska visa alla
vad vi kan. Sussare är bäst i alla väder,
Å vi älskar vår Sebastian. Vi vill alla skåla,
Ha det bra, Vi är alla övermäktiga,
Å när alla andra tynar bort,
Står vi kvar på toppen, av vårt land!
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