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Verkstamhetsplan
Kultur

Under vårt år i FanbärerIT vill vi öka IT-teknologernas möjlighet att avnjuta den kultur som de är 

intresserade av samt att teknologerna får kännedom om ny kultur. 

Traditioner

Se till att bra traditioner på Chalmers och IT uppmärksammas och inte glöms. 

Kännedom

Vi vill att sektionens medlemmar ska känna till FanbärerIT för att..

.. vi ska få bra aspar, som i sin tur kan leda till fortsatt drivande av kommittén efter detta år.

.. teknologer ska gå på våra arrangemang.



Reglemente
● Sammansättning

○ består av ordförande, sektionens kassör tillika kassör samt 1-2 övriga ledamöter. 

● Inval

○ FanbärerITs medlemmar skall varje år väljas på det andra ordinarie vårmötet

● Det åligger FanbärerIT att

○ tillse att sektionens fana är representerad på samtliga ordinarie sektionsmöten.

■ vårens och höstens mösspåtagningar.

■ Chalmerscortégen.

■ första mottagningsdagen.

■ av sektionen anordnade finare tillställningar.

■ övriga av Chalmers Studentkårs Marskalksämbets kallade tillställningar.

■ vid de ovanstående tillställningar, som sektionens fana är representerad, iträda

● Högtidsdräkt.

● vit Chalmersmössa.

● minst Chalmers Studentkårs samt sektionens frackband.

● En  gång  per  termin  arrangera  ett  finare  arrangemang  av  mindre  storlek  somfrämjar kultur.

● Det åligger FanbärerITs ordförande

○ Leda FanbärerITs verksamhet.

○ Handha FanbärerITs handlingar.

○ Teckna FanbärerITs firma.



Arrangemang
LP3 - Ost- & vinkväll

LP4 - Ohmsits

LP1 - Mottagning (Phadderkampsfinalen)

LP2 - 7 Sorters kakor

LP2 - Glöggkväll (Med ArmIT)

LP3 - Chokladprovning (INSTÄLLD)

LP3 - Ost- & Vinkväll #2

LP3 - Ohmsits

LP4 - Fanbärarkalas

LP4 - CTF (Aspning)

LP4 - WWW (Wasabi-Wrap-Workshop) (Aspning)



Fanan
Mösspåtagningen

Cortégen

Första dagen

Mösspåtagningen

Mösspåtagningen

Cortégen

Samt en hel del arrangemang på IT, framförallt sektionsmöten.



Aspning
Fanan förs vidare



Övrigt
Ändrat invalsperioden från LP2 till LP4

Uppdaterat reglemente. Bland annat lagt till att minst ett arrangemang för 

(åtminstone) sektionen ska hållas per termin



Övrigt


