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Verksamhetsberättelse P.R.I.T. 17 

Verksamheten 

Löpande verksamhet 
Vi har löpande under hela verksamhetsåret internt haft teambuldings. Externt representerat 
IT-sektionen på Chalmers. Till Hubben 2.1 har vi köpt in förbrukningsvaror, organiserat städ och 
bedrivit underhåll. Organiserat uthyrningar och utlåningar av P.R.I.T.s grillar. 
 
Läsperiod 3 
Deltagit i Övergivning(Överlämning) 
Gått på Utbildningar 

● HLR-utbildning 
● SUS-utbildning 
● Pubutbildning 

Arrangerat Pubrunda 
● digIT & ArmIT puffade 

Arrangerat Fettisdagen  
Arrangerat Plurgfrukost 

● Pluggfrukost med snIT 
Arrangerat ET-raj 
 
Läsperiod 4 
Arrangerat Pubrunda 

● NollKIT & FikIT puffade 
Bakat till och gått på Fika med PL 
Målade märke: 

● Johanneberg 
● Frågade om att få göra ett märke på Lindholmen 

Arrangerat Fixa-Hubben-Dag 
Puffat: 

●  sᴇxIT CM 
● FestU: Springbreak 
● FestU: Valborg 

Arrangerat Städa-Frum-Dag 
Arrangerat Plurgfrukost 2 

● boogaloo with snIT 
Deltagit i OvKIT teambuilding 
Förberedelser inför mottagningen: 

● Planering av mottagningen  
○ Med NollKIT, sᴇxIT, StyrIT, PL 
○ Internt 

● Overallkonspirationen(MKs utbildning för mottagningsarrangörer) 
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Arrangerat städnollankalas 
 
Sommaren 
Arrangerat IT-I-Skogen 

● Teambuilding för fkit 
● S.P.R.I.T. & CBK & DaltonZ puffade 

Arrangerat Rustvecka 
Målade märke 

● Johanneberg med smurfar 
● Inget på Lindholmen, problematiskt att få tillstånd, därav blev märket inte av 

Förberedelser inför mottagningen 
● Planering med fkit, PL 
● Färgade hår 

 
LP1 
Mottagningen: 

● Götaplatsen/första dagen 
○ Smurf 

● Nollbrickstillverkning 
● Phaddersittning 
● Hubbenchill med Karaoke 
● Nollanlunch 
● Spokzfortet/Spökfortet/Spökets egna arr/Anders återkomst del 3 
● Mottagningsbastu 
● Spårvagnsfest 
● Mottagningskampen: Kapseglingen 

○ Byggde farkost 
● Puffade 

○ FestU: NollKalaset 
○ FestU: NollFinalen 

● Phadderkampsfinalen 
○ Brunch 
○ Lekstation 

● Mottagningskampen: Finalen 
○ Sålde våfflor 

Arrangerat Pubrunda 
● S.P.R.I.T. puffade 

Köpt fel kaffe 
● En miss gjordes i den löpande verksamheten där vi köpte in fel kaffe. För att inte upprepa 

felet har vi internt jobbat på en kultur där vi stödjer varandra i att köpa rätt kaffe, bett om stöd 
från pateter för att inte köpa fel kaffe igen. Slutligen har vi lämnat kontinuitet till efterträdare 
om hur man köper rätt kaffe. 

Arrangerat Oktobersits 
● Sittning 
● Eftersläpp 
● sᴇxIT puffade 
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Aspning: 

● Planering 
○ DaltonZ 
○ NollKIT & sᴇxIT 

● Smygaspning inför pubrundan 
Utvärderat P.R.I.T.s sammansättning och arbetsbörda 

● Diskuterat och undersökt mot S.P.R.I.T. 
● Motionerat för utökad sammansättning av P.R.I.T.s verksamhet 

Plurgfrukost 3  
● Personlighetsklyvna Allan - snIT säsong 2017/2018 

 
LP2 
Aspning: 

● Aspkickoff 
● Pubrundeprepp 
● Pubrunda med aspar 
● Ztek med P.R.I.T.onZ 
● Sittningstävling 
● Aspun 
● Blanddricka 
● Fixa-Hubben-Dag 
● EfterAspFest 

Puffade: 
● FestU: Halloween 
● FestU: Julkalaset 

Inval 
Deltagit i Invalsbastu i Härryda med invalda P.R.I.T. 18 & S.P.R.I.T. 
Arrangerat Julpub 

● Invalda P.R.I.T. 18 puffar 
Planering för övergivning 
Överlämnande av kontinuitet och verksamhet 

Rust 
● Lagat ett bord som gick sönder under LP2 ETRaj;et. 
● Fixat uppsättningen av en lampa som ramlade upp under LP2 ETRaj;et. 
● Införskaffat en ny grill. Som sedan uppgraderats och fräschats upp. 
● Nytt galler till kundvagnsgrillen. 
● Städat ur, inventerat och uppgraderat frum rejält. Bland annat byggt sofforna under 

rustveckan. 
● Slängt ut gamla montern för infolappar och installerat en tv där. 
● Fått fler specialbrickor underkända av NollKIT än Nollan. 
● Köpt in flertal inventarier, såsom ny diskmaskin, ny stege, nya stekplattor, nya våffeljärn, 

muggar, och inf med gafflar. 
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● Bytt projektorlampa igen. 
● Bytt mikrovågshylla i köket. 
● Bytt städskåp. 
● Griffeltavlor till Baröverhänget. 
● Representerat IT-sektionen på Chalmers med konsultrustande. 

Verksamhetsplan reflektion 
Vi uppnådde allting i verksamhetsplanen förutom att lägga till IT-märket på Lindholmen så att våra 
masterstudenter där ska känna sig representerade. Detta då det var svårigheter att få tag i ansvarig 
person för att få tillstånd och innan vi fick tillstånd så blev det höst med regn och kyla vilket inte gjorde 
märkesmålning möjligt. 

 

Något som inte fanns med i verksamhetsplanen som vi ville göra var att lägga till en uteservering till 
pubrundan LP1 vilket återigen var svårt att få tag i ansvarig person om för att få tillstånd. Tillslut blev 
det för nära pubrundan för att få tillstånd i tid. Men det finns dokumentation för hur man går tillväga 
om framtida år skulle vilja försöka sig på en uteservering. 

 

Slutligen har dessa och ytterligare problem med att få kontakt och tillstånd av ansvariga lyfts till StyrIT 
och lämnats till efterträdare för att inte återupprepa problemen vi stötte på. 

 

_________________________ ____________________________ 

Johannes Mattsson Erik Magnusson 

Ordförande 2017 Kassör 2017  

 


