
Mottagningsansvarig 

Jag har under året suttit som mottagningsansvarig. Mina primära uppgifter har varit att sätta 
ihop en mottagningsgrupp, dela ut uppgifter för alla grupper och att de till att alla pusselbitar 
för mottagningen faller på plats. Vi fick i år ihop många phaddrar vilket underlättade arbetet 
väldigt mycket och mottagningen kunde flyta mycket bra.  

Planer för året  

Mina planer för året var att få bra sammanhållning i mottagningsgruppen och se till att alla 
nyantagna fick en så bra start som möjligt.  

Jag har i år fokuserat mycket på att alla ska ha roligt och känna sig inkluderade i besluten 
som tas i mottagningen. Därav har de stora besluten för mottagningen tagits på stormöten 
där majoriteten fått bestämma. Mindre beslut har a-gruppen tagit, dessa beslut har ofta varit 
på ett strukturellt och planerande plan.  

De övriga målen jag hade satt för de här året tycker jag har gått bra. Det var tex mål om 
aktiviteter, gasque, phös osv.  

Verksamhet under året 

Det har varit lite internaktiviteter under hela året. Men mottagningens största verksamhet 
skedde såklart under mottagningen. Då anordnade vi aktiviteter, gasquer, föreläsningar, 
lekar, AWs m.m. 

Den största förändringen var att vi i år satte ihop ett phös. Vad vi har hört från ettan 
uppskattade de phöste väldigt mycket och vi har som plan att fortsätta med phös framöver.  

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?  

I år har verksamheten flyttat på bra. Det finns fortfarande ett litet problem med folk som inte 
kommer på möten och folk som inte riktigt drar sitt strå till stacken. Det är något man kan 
kolla på men jag tror också att det är väldigt svårt att få folk ändra det beteendet. Allt som allt 
tycker jag att de är så få så det har inte blivit ett problem för den stora gruppen.  

Något som jag tycker har lyckats extra bra i år är kommunikationen. A-gruppen var väldigt 
tydliga med allt som skedde på deras möten och berättade och förklarade det arbetet vi 
gjorde. Tidigare år har det funnits en liten irritation på att a-gruppen inte berättat vad de 
arbetar med. Detta ville jag ändra på och såg till att alla i a-gruppen fattade att det var okej 
att prata om vår verksamhet till de andra i mottagningen.  

Jag tror också att det är viktigt att få rätt person på att arbetsområde. Det gör hela 
mottagningsarbetet mycket roligare och lättare för alla om man trivs i sin post. Detta kunde 
ha förbättrats lite i år. Alla fick inte de roller de sökte men jag hoppas att alla hade det roligt i 
slutändan.  



Hur har gruppen sett ut/fungerat 

Vi har kört på samma vis som tidigare år. A-grupp, b-grupp och c-grupp. I år har det fungerat 
bra för oss. Jag tror det finns en vits även att fortsätta på detta sätt. A-gruppen gör mycket 
administrativt arbete som jag tror skulle bli mindre effektivt om många satt med det. Jag 
tycker dock alltid man ska se över hur mottagningen fungerar då den ständigt växer. Men jag 
tror att a-, b-, och c-grupp är en bra grund att bygga från.  

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina 
förväntningar 

Mina förväntningar var nog att det skulle gå upp och ned i mottagningsarbetet, vilket stämde.  
Ibland flöt det på väldigt bra och ibland fanns det flera problem vi var tvungna att ta tag i. Jag 
tror att det alltid kommer vara så inom mottagningen. Det man kan utveckla mer till nästa år 
är att se till att allt arbete är klart innan sommaren då vi i år hade några småsaker kvar att ta 
tag i.  

Men allt som allt tycker jag att det har gått väldigt bra och det verkar som att ettan hade det 
roligt vilket är det viktigaste för mottagningen.  

Ekonomisk sammanfattning 

Ekonomin har gått bra! Det var lite kämpigt att få tag på sponsorer och vi trodde länge att vi 
skulle gå back. Men sista veckorna innan sommaren fick vi tag på en till sponsor och vi fick 
även lokalerna i skolan gratis. Detta underlättade extremt mycket och såg till att vår ekonomi 
såg väldigt bra ut.  
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