Klubbmästare
Posten innebär att sköta Festeriets barverksamhet. Under året håller man i olika tema pubar
varje fredag, man ansvarar för de två pubrundorna och massa mer. Primärt är uppgiften att
ge arkitektstudenter samt andra studenter på KTH ett ställe att slappna av och ha kul med
varandra. Under året har vi valt att fokuserat på att försöka bygga upp Festeriets rykte på
Campus och försöka få fler folk att välja vår pub före andras. Genom sociala medier och
samarbeten har vi tryckt på att FEsteriet också är en stor pub på campus. Vi har suttit på
posten i två verksamhetsår där av första var mer fokuserad på att få både arkitekter och
andra sektioner att komma till våra pubar och andra året jobbade vi mer mot att förbättra vår
verksamhet för att kunna jobba bra och fortsätta bättre på vårt rykte.

Planer för året
Tycker att vi har lyckats ganska bra och känner att vi följt mestadels av våra tankar och idéer
för året som varit.

Verksamhet under året
Vi har haft fredags pubar nästan alla fredagar som varit, med undantag av brist på personal.
Vi har hållit sittande pubar under Covid regler och kämpat med få personer i några pubar. Vi
har även hållit i N0llepubrundnan och Valborgspubrundan för Arkitektur sektionen.

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?
Vi känner att verksamheten har gått fantastiskt bra och även avhopp har vi alla jobbat på
som attans. Vi skulle vilja lyfta fram alla de som hjälpt oss under året, framförallt de som
stannat med oss hela året. I efterhand hade vi kunnat jobbat lite hårdare med interner och
att bygga en riktigt stark grupp, men det vart väldigt mycket och ingen av oss har riktigt haft
tid för mer än vi gjort.

Hur har gruppen sett ut/fungerat
Gruppen har sett ganska stabil ut. Vi visste att det skulle bli några avhopp samt att alla inte
kunde jobba hela tiden. Som sagt kanske vi kunde satsat mer på interner och kanske kunnat
ha kvar mer engagemang under året. Annars har det funkat bra, näst intill inga incidenter
och har rullat på bra!

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina
förväntningar
Efter detta och förra året har Festeriet verkligen exploderat. Innan dessa år kunde vi stänga
redan klockan 20 eller 21, för att vi inte hade några gäster och nu kan vi ha kö in till puben till
21. Vi förväntade oss kanske inte att det skulle gå såhär fort men tror att med hjälp av alla
med att sprida rykten och Lukas förmåga med sociala medier så verkar vi hamnat på en
riktig raket.

Ekonomisk sammanfattning
Ekonomin har också stigit som en raket. Vi började detta året med att vi skulle tjäna runt 12
000 per pub men nu när alla pubar har gått förbi tjänar vi runt 20 000 per pub. Flertalet
gånger under vår period som Klubbmästare har vi behövt ändra vår budget för att kunna

köpa in mer alkohol till våra pubar. Budgeten har fått sina olika ändringar men vi har överlag
följt den bra.
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