
Årsberättelse 
Festeriet 2019/2020 
 

Under verksamhetsåret 2019/2020 har Maja Hultqvist och Stina Freland suttit som 

klubbmästare. Vi har gjort vårt yttersta för att låta festeriet fortsätta växa. Detta år har vi 

värvat 13 medlemmar utöver oss själva vilket är en ökning från tidigare år. 

 

Utskottet har även ökat antalet deltagare under pubar, men också skapat en vetskap om vilka 

vi är och vad vi gör i större utsträckning än förr. Vi har i genomsnitt haft fler besökare på 

pubarna än tidigare år och även haft högre omsättning per pub. Dessutom har vi marknadsfört 

oss hos andra sektioner och inom sektionen, och på så sätt spridit ordet om oss som utskott. 

Detta har skett genom sociala medier, mingel, kontakter och utbyten på pubar. 

 

Under vårt verksamhetsår har vi anordnat totalt 8 pubar med olika grad av deltagande och 

engagemang. Vi har fördjupat tematiken på pubarna och försökt skapa en tydlig karaktär för 

just våra pubar. Vi har låtit ett unikt tema definiera varje pub genom dekor, aktiviteter, mat 

och drinkar. Detta har visat sig väldigt uppskattat och ökat deltagandet och engagemanget 

ytterligare.  

 

Internt har vi jobbat hårt med att skapa en sammanhållning och gemenskap. Bland annat har 

vi haft löpande veckomöten på måndagar för att alla ska få uttrycka sin åsikt och för att alla 

ska vara delaktiga i allt arbete utskottet genomför. Dessutom har vi ordnat 5 interna 

aktiviteter, varav 2 med andra sektioner, för att ytterligare stärka teamwork och relationer 

inom utskottet. Vi har starkt trott att om vi är en sammansvetsad grupp som trivs och har 

roligt tillsammans kommer detta speglas under pubarna och att detta fungerar som en 

stämningshöjare. Detta gör vi också självklart för att höja stämningen just bakom baren så det 

blir en trivsam miljö för alla. Vi har haft interna aktiviteter med andra sektioner för att även 

där stärka gemenskap och kontaktnät. 

 

Vi har rensat i vårt förråd och strukturerat för att lättare ha översikt på vad vi har och när det 

har utgångsdatum. Vi hoppas att detta ska minska antalet gånger man råkar köpa dubbletter 

eller saker man inte behöver. Ommöbleringen gjorde det även lättare att ta sig fram i förrådet 

och nå saker man ofta behöver.  

 



Vi har utbildat 4 medlemmar från vårt utskott i STAD-utbildningen. Dessutom har vi gett alla 

medlemmar möjlighet att skaffa sig en vana gällande att arbeta i en bar.  

 

Under vårterminen ställdes alla pubar från mars in på grund av rådande situation. Detta har 

tillfälligt fryst vår verksamhet och på grund av detta ställdes båda pubrundor in. Detta har 

såklart påverkat vår ekonomi men då vi inte hann göra de stora inköpen inför det har 

ekonomin i stort sett stått stilla sedan mars.  

 

I grova drag har vi som utskott haft inkomster på ca. 50 000 kr och utgifter på ca. 50 000 kr 

under verksamhetsåret 19/20.  

 

Under mottagningen hann vi genomföra en sittande pub som blev väldigt uppskattad. Detta 

tillät oss att marknadsföra oss för de nyantagna studenterna vilket vi hoppas ger kommande 

klubbmästare en bra grund gällande marknadsföring och deltagande. 

 

Förutom de praktiska saker vi genomfört har vi även gjort mycket “bakom kulisserna”. Vi har 

strukturerat upp och startat upp våra kanaler på sociala medier, stärkt samarbetet med 

klubbmästeriet vi delar lokal med, skapat olika riktlinjer och tillvägagångssätt för olika 

situationer som kan uppstå etc. Vår förhoppning är att kommande klubbmästare kan bygga 

vidare på detta.  


