
Post du har haft
Posten som klubbmästare har i år skiljt sig från tidigare år med tanke på covid-19. Det dröjde
till våra sista två månader som verksamma innan vi kunde ha våra första pubar. Under året
har vi hela tiden varit redo för eventuella restriktionslättnader genom återkommande
gruppmöten samt internaktiviteter för att behålla motivationen. I slutet av vårterminen
genomförde vi dessutom en pub online, vilket under omständigheterna var lyckad, men
samtidigt något som vi hoppas aldrig behöver göras igen.

Planer för året
Planen när vi tillträdde var att ha pubar varje fredag istället för varannan, och att sätta
Festeriet på kartan både för arkitektstudenter och övriga på campus.

Verksamhet under året
I slutet av vårterminen höll vi i en pub online som bestod av en poängjakt uppdelad på olika
lekar. Under mottagningsveckorna höll vi vår första fysiska pub, en pub enbart för de nya
arkitektstudenterna. Strax därefter höll vi en bubbelpub där alla var välkomna. Vid båda
dessa tillfällen var det tuffa restriktioner inomhus vilken gjorde att vi höll puben med utökat
serveringstillstånd med en bar inomhus och en bar utomhus. Den 29:e september lättades
restriktionerna och samma dag höll vi öppet vår pub tillsammans med byggsektionen som en
del av Nollepubrundan.

Analys av verksamheten, förbättringsförslag?
Covid-19 fortsatte att påverka samhället och större delen av vårt planerade verksamhetsår
blev därför “uppskjutet”. I övrigt har vi insett att vi hade fungerat ännu bättre med en ännu
större arbetsgrupp, detta för att jobbkraven när vi har pub varje fredag inte ska bli för tunga.

Hur har gruppen sett ut/fungerat
Under året som har gått har vi varit totalt 17-20 st, inklusive två klubbmästare och fem i
“gamleriet”, dvs. festisar som har varit klubbmästare eller har varit en del av Festeriet under
minst två år. Detta har vi märkt inte varit tillräckligt många och vi rekommenderar därför en
grupp på upp emot 30 personer, varav 20-25 exkl. “gamleriet”. Vi rekommenderar även att
förlänga tiden för att få bli en del av “gamleriet” från två år till tre år.

Vi har under det gångna året provat att ha några arbetsgrupper med extra fokus på vissa
specifika uppgifter. Pynteriet, med fokus på temapynt, Provianteriet, med fokus på mat till
våra pubar, Fotoriet, med fokus på att ta foton på våra pubar och aktiviteter, samt Grafiska
Designeriet, med fokus på vår grafiska profil, att ta fram posters för pubar m.m. Detta tycker
vi har varit lyckat.

Förändring/utveckling mot tidigare år och skillnader mot dina
förväntningar
Covid-19 har gjort det till ett mycket speciellt år. Viruset existerade redan när vi tillträdde,
men vi trodde inte att det skulle bli 10 månader utan en enda fysisk pub. Hoppet dog aldrig,
men de 10 månaderna var annorlunda från förväntningarna och förhoppningarna.
Ekonomisk sammanfattning



Under året så har en av oss två klubbmästare varit ansvarig för ekonomin. Budgetar har vi
lagt i samråd med varandra. Budgeten har ändrats vid ett antal tillfällen just pga. svårigheten
att förutspå smittoutvecklingen och restriktionsändringarna till följd av covid-19.
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