
Event verksamhetsplan 2022-2023

Nulägesanalys

Eventutskottets uppdrag är att hålla event för arkitektursektionens medlemmar. Det är få
medlemmar i Event, i dagsläget har vi endast 4 medlemmar. Det innebär att större event
skulle bli väldigt svåra att planera, och vi kommer att satsa på mindre grejer under året
istället.

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 fortsatt jobba för att öka antal deltagare på eventen, genom att dels lägga ut en enkät
och se vad folk är intresserade av, och dels genom att öka och vara mer konsekvent med
marknadsföringen på instagram och fysiskt genom affischer i skolan.

Långsiktig vision

En av våra långsiktiga visioner är att lyfta utskottet och göra det mer synligt då det inte har
varit ett så aktivt utskott tidigare år. Vi tänker jobba med sociala medier och särskilt fysisk
affischering för att öka medvetenheten om att vi finns och vad som händer.

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 skulle det hjälpa att öka antalet deltagare för att det ska kännas helt
relevant.

Mål

● Öka antalet medlemmar
● Öka antalet deltagare
● Eventuella samarbeten med andra utskott och sektioner?
● Öka utskottets synlighet
● Ha kul!

Strategier och metoder för att uppnå visioner och mål

Vår planerade strategi för att öka synligheten och deltagarantalet är att jobba med sociala
medier och särskilt fysisk affischering för att öka medvetenheten om att vi finns och vad som
händer.



Vi tänker även att mindre, lugna event direkt efter skoltid ökar deltagandet då det inte känns
som en så stor grej och folk kan bara hoppa in om de vill, och det blir också lättare att
genomföra på ett bra sätt då vi är ganska få i gruppen.

Att skapa en viss variation i vilka sorters event vi anordnar, är ytterligare ett sätt att nå ut till
fler. Detta kan baseras t. ex på en enkät som vi planerar att skriva och skicka ut.

Översiktlig planering/idéer över året

Hösten 2022
● Julpyssel med glögg och fika
● Skridskoåkning
● Besöka ArkDes pepparkakshus-utställning

Våren 2023
● Grillfest i Osqvik 22-23 april!
● Ölorientering?
● Museibesök
● Äggjakt på skolan
● Någonting sportigt

Uppföljning av verksamhetsplan

Dokumentera under året hur resultatet ser ut jämfört med planeringen, fundera på vad som
har genomförts och inte, vad som har gått bra och vad som kan göras bättre till nästa
verksamhetsår. Se till att alla i gruppen är medvetna om målen och vad vår plan är.


