VERKSAMHETSBERÄTTELSE FOGA

Post du har haft
Uppdraget som Gasqueansvarig Student innebär att man tar ut en grupp som är taggade på
att hålla i gasquer. I år var vi en grupp på 15-20 personer där jag och Carolina Tideman
startade som ansvariga. Efter halva tiden valde Carolina att kliva av posten och därefter har
jag suttit på den själv.

Planer för året
Planen var att ha 4-6 gasquer, men vi satsade från början på att ha 6 stycken. Det slutade
med 4 gasquer då jubileumet krävde ett större arbete än väntat och att en sektion drog sig ur
en samarbetsgasque med kort varsel. Det slutade med två Sektionsaktivassittning, 1
jubileumsgasque och 1 halloweengasque.

Verksamhet under året
Halloweengasque – Osqvik (oktober 2021)
Sektionsaktivassittning: Jul(i)juli – Bygget (december 2021)
Sektionsaktivassittning: Monopol – Bygget (april 2022)
Arkitektursektionens 110 års Jubileum – (maj 2022)

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?
Det har varit roligt att få ha gasquer under en ”corona-fri period” och vara tillbaka till
energifulla gasquer med mycket lek. Dock har tyvärr en stor del av arbetet hamnat på mig
och jag har haft svårt att delegera. Detta på grund av att ett flertal saker kommit i vägen och
att det bland annat blev akut fokus på att hitta en lokal till Arkitektursektionens 110 års
Jubileum efter att vi blev av med vår första. Det är tufft att hinna med arbetet utan att
överlåta ansvar till gruppen. Därför rekommenderar jag att både ha regelbundna möten på
en specifik tid samt att tydligare dela in grupper i olika team inför sittningar.

Hur har gruppen sett ut/fungerat

Det har inte gjorts några större ändringar från tidigare år men jag anser att man bör göra det.
I takt med att sektionen växer och utskottet blir större börjar det bli läge att följa festeriet och
mottagningens spår i att dela in gruppen i undergrupper. De behöver inte vara fasta utan
man kan t.ex. få byta ansvarsområde inför varje gasque för att få prova på allt man tycker är
kul.

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina
förväntningar
Utskottet växte ytterligare från året innan vilket var jättekul men lite oväntat!

Ekonomisk sammanfattning
Dessvärre har ekonomin haft problem med kommunikation då vi anser att ekonomiansvarig
inte har fått det stöd hon behövt. Det är inte en lätt uppgift att ta på sig och då behöver man
att Kassör lär upp de ekonomiansvariga noggrant. Vi är osäkra på exakt hur ekonomin ser ut
och har bett om hjälp flertal gånger. Det är oturligt att det blivit så men vi hoppas att vi
kommer få en uppfattning om vår ekonomi inom kort.
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