Event verksamhetsplan 2021-2022
Nulägesanalys
Eventutskottets uppdrag är att hålla event för arkitektur sektionens medlemmar. Det är få
medlemmar i Event i dagsläget är det endast fem medlemmar dock har några mycket
erfarenheter inom sektionen och några är nya till sektionen. Eventutskottet har precis delats
i två (eventutskottet och FOGA). Detta gör att event uppdrag är att göra event och det är lite
oklart och och fördelningen av vad event anordnar för några saker kan överlappa med vad
andra utskott gör.

Kortsiktig vision
Eventutskottet ska anordna ett antal olika event som ska främja sektionen och skapa större
gemenskap både inom och över årskurserna.
Att skapa en tajt och sammansvetsad grupp är då också viktigt så att man gemensamt ska
kunna arbeta tillsammans och anordna event.
Vi vill göra event som både vi som grupp skulle vilja anordna och något som medlemmarna
efterfrågar. Detta kan vara lite vad som helst, allt ifrån bastukvällar till provningar och olika
sporter.
Vi vill också öka antalet deltagare på eventen då detta har varit lågt i alla fall på det första
eventet vi hade.
Att öka synlighetet är också viktigt då för att man ska kunna nå ut med informationen och
öka deltagandet.

Långsiktig vision
En av våra långsiktiga visioner ät att lyfta att göra det mer synligt då det inte har varit ett så
aktivt utskott tidigare år. Reklam och sociala medier ska då öka vår synlighet. Utskottet har
tidigare inte varit så aktiv på sociala medier så en ökad spridning av detta skulle öka
synligheten och är ett arbete som kommer ta lång tid.
Vi vill också se ett ökat engagemang i utskottet och att utskottets medlemmar ökar samt att
öka deltagarantalet på eventen.
En annan vision är att stärka banden med andra sektioner så man kan hitta på event
tillsammans dock kräver det ett större deltagande

Mål
●
●
●
●
●

Öka medlemmarna
Öka deltagare
Fler samarbeten med andra utskott och sektioner
Öka synligheten av utskottet
Öka gemenskapen i gruppen och mellan sektionsmedlemmar

Strategier och metoder för att uppnå visioner och mål
Att skapa större gemenskap bland sektion medlemmarna sker när man håller event det är
då viktigt att göra event som passar de flesta. Men för att detta ska ske så måste också
synligheten och informationen nå ut till flera. Detta ska ske genom att sprida inläggen på
sociala medier samtidigt som man ska göra det synligt genom att tejpa upp affischer i
skolan.
Att skapa en tajt grupp sker genom intern-event och teambuilding. Då ser man till att alla
lära känna varandra genom att hitta på roliga saker tillsammans.
Att anordna en mängd olika event ökar också möjligheten att lock fler och olika målgrupper.
Detta ska dock stämma överens med vad vi i eventutskottet och vad sektion medlemmarna
vill ha för jag ser ingen vikt i att göra event som till exempel passar äldre om de ändå inte
tänkt att gå.

Översiktlig planering över året
Hösttermin 2021
●
●
●
●

Kick-off
Bastu
Ölkubb och beerpong turnering
Glöggprovning

Vårtermin 2022
●
●
●
●

Karaoke
Äggmålnings tävling (till påsk)
Ölkubb
Brännboll

●
●
●
●

Fotboll
Brädspelskväll
Bastu
Systuga på osqvik

Hösttermin 2022
● Kick-out
● Överlämning

Uppföljning av verksamhetsplan
Att skriva ner målen och se till att de följs under året. Samt att skriva ner möjliga event och
planera in dem. Det är också viktigt att dela målen så att alla i utskottet kan arbeta mot
dessa. Många av målen kommer naturligt när det hålls fler event.

