
Eventansvarig
Mina primära arbetsuppgifter under året har varit att ta ut en stabil grupp, få upp en stark
gemenskap, samla upp alla på möten och tillsammans bestämma saker som vi velat hålla i.
Det har varit en viktig del av arbetet att hålla i roliga event som lockar många och ha många
interna aktiviteter för att hålla ihop gruppen. Under verksamhetsåret har det tyvärr varit
Corona-pandemi och många planer har behövt ställas in på grund av de rådande
omständigheterna.

Planer för året
Att lyfta utskottet då det varit lite i skymundan tidigare år. Börja med sektionsaktivas gasque i
hopp om ökat engagemang på sektionen. Hoppas på att kunna stärka banden med andra
sektioner, främst på KTH, men även på andra campus i Stockholms-området, genom
gemensamma sittningar. Långsiktig vision är att utskottet delas upp och blir två separata
utskott, en med fokus på event samt en med fokus på sittningar.

Verksamhet under året
Intern kick-off, den 16 oktober 2020
halloweengasque på Osqvik, den 23 oktober 2020
Intern halloweenfest, den 31 oktober 2020
Internt zoom-häng 2021
Apoqualypsslasque i Gasquen, den 7 september 2021

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?
Det har varit svårt att genomföra många av våra planer på grund av Corona-pandemin. De
två sittningarna som vi kunde genomföra blev väldigt lyckade. Vi hann tyvärr inte ha några
samarbeten eller kunde genomföra sektionsaktivas gasque. Vi fick igenom att skapa ett nytt
utskott endast för sittningar. Förbättringsförslag är bara att fortsätta vara engagerade, hålla i
många event som folk uppskattar och ha många interna aktiviteter som stärker
gemenskapen inom gruppen.

Hur har gruppen sett ut/fungerat
Det var en större grupp än tidigare år, vilket har underlättat arbetet enormt. Många interna
aktiviteter ger en stark grupp som jobbar bra ihop!

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina
förväntningar
Utskottet har verkligen tagit fart även om det har varit pandemi under året. Det har varit
superkul och verkligen levt upp till mina förväntningar trots omständigheterna.

Ekonomisk sammanfattning
Det har gått bra.
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