
Klubbmästare A-bar

Posten har varit som jag planerat, mina arbetsuppgifter under året har varit att styra och
försöka dra igång abern igen. Det var svårare att få tag i folk som var intresserade av att
hjälpa till så under året har det varit lite kämpigt. Men jag lyckades dra igång en a-bar som
var lyckad (vilket var kul)!

Planer för året
Planerna för året var att introducera a-baren för dem nya studenterna

Verksamhet under året
Vi hade en a-bar under mitt sittande år, vilket var roligt för mig och studenterna. Vi planerade
även en slutfest, men pga oerfarenhet blev det försent att styra och ordna det.

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?
Om man jämför med föregående år så var det ändå bra, då det var pandemi, men självklart
ville jag ha flera barer men oerfarenhet och brist på folk som ville vara med gjorde så att jag
hade lite svårt att få ihop det. Så bristen av folks intresse bidrog nog också till att mitt egna
driv tappades lite där mot slutet. Så det jag kan rekommendera är att man är ett större gäng
som verkligen är villiga att ställa upp och vara med på allt (både det roliga och det mer
tråkiga)

Hur har gruppen sett ut/fungerat
Jag har gjort dem flesta arbetsuppgifterna själv, sen fick jag hjälp av Gustaf och Hanna
(tidigare klubbmästare) som var till stor hjälp under den första a-baren jag hade. Jag tror det
är bra nu som det blir att det är flera som ska vara med och styra a-baren, det saknade jag.

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina
förväntningar
Utskottet har varit som jag tänkt, så inte så mycket som jag upplever att det varit tidigare år.

Ekonomisk sammanfattning
Budgeten har fungerat bra, jag har haft Gustaf som har varit ansvarig för ekonomin och med
tanke på att vi bara hade en bar så har den inte stämt överens med vad det var budgeterat
för. Det var budgeterat för mera barer och slutfesten, men nu hade vi inte det så budgeten
har kanske varit för stor med tanke på att vi hade en bar. Men hade vi haft flera barer som
budgeten är utsatt för, hade den stämt överens. Under den enskilda baren vi hade sålde vi
slut på drickan och gick bra med plus vilket är bra.
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