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Verksamheten
Löpande verksamhet
Arrangerat idrottspass under två timmar nästan varje vecka i motionshallen
med efterföljande bad och bastu, vissa veckor har vi istället vart utomhus vid
mossen eller i annan lokal.
Dragit i löptävlingen på sektionen i slack kanalen #lopning.

Läsperiod 1
●
●
●
●
●

Arrangerat idrott tillsammans med FIF i Fysiken under mottagningen.
Serverat Nollanlunch.
Dratt igång regelbundna löppass på tisdagar, vi kallar det Finally
Tuesday.
Undersökt vad sektionen vill att vi har för slags arrangemang.
Införska at proﬁlkläder.

Läsperiod 2
●
●
●

Försökt hålla igång Finally Tuesday, tyvärr lågt intressse.
Vi hade vårt första lite större arr, prova på karate med inhyrd instruktör,
vilket var mycket framgångsrikt.
Deltagit i Innebandy CM och kommit på andra plats!

Läsperiod 3
●
●
●

Skiddag till Isaberg med två fyllda minibussar!
Drog med ett gäng studenter till ett Yogacenter.
Skickat ett lag till Futsal CM och Volleyball CM.

Läsperiod 4
●
●
●
●
●

Spelat badminton i fjäderborgen.
Arrangerat ett mycket uppskattat besök hos Bounce.
Skickat ett lag till Fotbolls CM.
Haft ohmsits.
Haft aspning.
○ Strobelight dodgeball
○ Fotbollsklipp
○ Asparna planerade och höll ett eget arr
○ Biljardkväll
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Verksamhetsplan reﬂektion
Vi känner att vi uppnådde allt i vår verksamhetsplan. Vår största bedrift är att
vi lyckats utöka bredden och storleken av arrangemang frITid erbjuder. Med
stort ekonomiska stöd från StyrIT och sektionen har vi lyckats erbjuda en bred
mängd aktiviter gratis eller kraftigt subventionerat för sektionens medlemmar.
Vi har visat att frITid kan fylla en större roll på¨sektionen genom att erbjuda
varierade större arrangemang som når en stor målgrupp på sektionen. De
större och mer påkostade arrangemang vi erbjudit fyllde ett hål på sektionen
och var extremt uppskattade av väldigt många.
Vi deltog på alla de CM det fanns ett intresse på sektionen och bidrog med
anmälningskostnaden åt våra tävlande. Vi undersökte även ﬂera olika
alternativ för att hålla ett eget CM bland annat tennis eller bowling, men tyvärr
hann vi inte med att genomföra det.

