
Eventansvarig student

Som eventansvarig student har jag dragit ihop en grupp var syfte är att skapa och dra i en
mängd olika event under verksamhetsåret. Det var en liten grupp vilket också gjorde att
nivån på aktiviteter blev därefter. Trots detta hade event utskotten en mängd olika event
under året.

Planer för året

Planen var att anordna en mäng event för våra sektionsmedlemmar vilket det också blev.

Verksamhet under året

Under året har vi haft en allt ifrån bastukvällar till museibesök. Det har verkligen funnits en
bredd i det vi har erbjudit för att på så sätt kunna anordna aktiviteter som faller många i
smaken. Vi hade två bastukvällar, sångtävling, brädspelskväll, Julmys, Orientering på
osqvik, besök till nordiska museet och Drottningholms slott samt bowling under
mottagningen.

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?

Det har gått bra, det är ett relativt nytt utskott då event delades till två utskott, Event och
FOGA. Men för den gruppen vi var så har det funkat bra. Det var dock en liten grupp vilket
också gjorde att man fick vara med och dra i allt. Det var också väldigt få som deltog på
dessa event vilket också gjorde att ekonomin inte varit den bästa och motivationen försvann
lite. Jag tror att med ett större deltagande så kommer både ekonomin, mängden av
medlemmar och deltagare öka. Som sagt är det ett nytt utskott och jag förväntade mig inte
extremt högt deltagande visserligen trodde jag att det skulle vara högre än vad det var.

Hur har gruppen sett ut/fungerat

Gruppen har varit liten och därför har man fått dragit en stor lass av arbetet. Det har också
varit en dålig uppslutning från vissa vilket ledde till att de delaktiga fått gjort ännu mer. Men vi
höll planeringsmöten men viss kommunikation har varit bristfällig.

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina
förväntningar

Jag har inte riktigt något att jämföra med då utskottet delade sig och förra året var det bara
fokus på sittningar vilket är något som FOGA tagit över. Året innan det var aktiviteterna ifrån
Event väldigt få. Så om man kollar på mängden av aktiviteter så är det väldigt många sett till
gruppen.

Ekonomisk sammanfattning



Budgeten har varit liten och då deltagandet varit bra mycket lägre än vad jag trott så har vi
inte heller haft de inkomster jag trodde vi skulle ha. Som en följd av detta har man också
dragit ner på en hel del utgifter. På museibesöken visste vi att vi skulle gå minus men de
äskade vi pengar av styrelsen från medlemsinitiativ potten för att den typen av event anser
jag att sektionen har saknat. De mesta utskotten på sektionen anordnar är väldigt
studentikosa. Så en större bredd är viktigt speciellt för oss arkitekter då utbildningen har ett
väldigt hög medelålder och sektionen ska göra event för alla dess medlemmar.
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