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sexIT18
sexIT18 bestod av ordförande Linnéa Bark, kassör Axel Svensson samt ledamot
Viktoria Enderstein, Oscar Kilberg, Ludwig Hultqvist, Lisa Fahlbeck, Anton
Boyertson och Lina Blomkvist.

Vad åligger sexIT?
sexIT är ålagda att någon gång under året arrangera finsittningen för utdelandet
av pedagogiska priset, en gång per läsperiod arrangera en Gasque samt att
underhålla IT-sektionens sångbok.

Läsperiod 3
Vi startade vårt sittande år med att arrangera ett ET-raj i Hubben för resten
av sektionen. Snabbt därefter arrangerade vi vår första gasquesittning samt
eftersläpp, Hells Kitchen. Bra start på året för att få känna av hur det är att
arra en sittning på egna ben utan pateter.
Bara veckan efter var det dags att arrangera finsittningen, Pedagogiska priset,
tillsammans med snIT. Denna sittning ägde rum i Bultens lokal och blev en
lyckad kväll för elever, lärare och programledningen.
Vi avslutade läsperioden med att puffa festUs kalas, Springbreak.

Läsperiod 4
Vi började läsperioden med att puffa NollKITs phaddersittning, PTS:en.
Under den intensiva läsperiod 4 så arrangerade vi två gasquer inom loppet av en
vecka. Först eftersläppet till VSGOFPABC tillsammans med Zexet. VSGOFPABC är en sittning på teknologgården som CCC arrangerar som en typ av
kickoff första dagen på byggveckan i Cortégen. Färdigstädade av Gasquen var
det bara att ladda om för CM (CortégeMästerskap i sittning) sju dagar senare,
The Last Samuari, även här tillsammans med Zexet.
Innan vi gick i ide för sommaren avslutade vi Cortégeveckan med att puffa
festUs Valbogskalas.

Läsperiod 1
Utvilade från sommaren var vi alla taggade på arrangera vår bästa sittning hittills för de nya Nollan som skulle komma till Chalmers. Temat som sattes blev

1

Superhjälte. Detta var utan tvekan den mest lyckades sittningen under vårt år,
inte bara ekonomiskt, men även med antalet gäster under kvällen, stämningen
under sittningen och lätt samarbete mellan hela kommittén nu när vanan av att
arra börjat sätta sig i ryggmärgen.
Under mottagningen följde många lyckade samarr/puffningar.
• Bastusittningen tillsammans med NollKIT och P.R.I.T.
• Spökfortet
• Phadderfinalen
• Gasquesittning tillsammans med D6, Monopolgasquen
• Oscarsgalan tillsmmans med NollKIT
• festUs kalas Nollfinalen

Läsperiod 2
På grund av att vår Superhjältegasque gick så bra ekonomiskt under mottagningen tog vi beslutet att satsa lite extra på vår Halloweensittning, Hotel Diabolus.
Istället för att arrangera den i Hubben som sexIT gjort tidigare år valde vi att
hålla den ute i Härryda bastun i storstugan. Detta blev en mycket lyckad sittning med spökvandring för att få gästerna i rätt humör inför kvällen.
Nu var det även dags för aspningen att dra igång, många arr själva och även
tillsammans med andra kommitéer. Vi startade aspningen med en gemensam
kickoff tillsammans med NollKIT och P.R.I.T. där asparna fick tillverka sina
ärofyllda aspplagg. Vi hade även ett eget kickoff-tillfälle där asparna fick bättre
insikt i vad vi som kommitée och våra poster gör.
Sedan var det dags att börja planera och utföra aspgasquen som 2018 kom
att kallas La Estrella Wars.
Ett samarr mellan flertalet andra sexmästerier, Aspmästerikalaset, gjordes även
för att asparna skulle ha möjlighet att lära känna andra aspar på andra sektioner. Detta är ett av de mest uppskattade arrangemangen under sexITs aspning.
Flera arr som arrangerades tillsammans med NollKIT och P.R.I.T va en bastusittning, en kväll i tågvagnen där asparna fick prova på att mixa sina egna
drinkar samt en sittningstävling som pågick under en veckas tid där asparna
delades in i två lag och fick sedan skapa sin egna sittning från början.
Som avslutning på vårt sittande år så puffade vi festUs julkalas.
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Sångboken
Tidigt på året bestämdes det under ordförandemöten, tillsammans med åsikter
från kommittéer och föreningar på sektionen, att en fysisk sångbok inte var
speciellt eftertraktat. DigIT kom fram med förslaget att utveckla en tjänst på
chalmers.it där en digital sångbok skulle finnas. Detta för att det ska vara
enklare för sexIT att uppdatera den och även för att gemene studieteknologen
lätt skulle ha tillgång till den. Då denna tjänst har utvecklats fram och tillbaka
under hela 2018 har vi i sexIT inte arbetat något med sångboken under året,
då det ej var läge att uppdatera den förrän tjänsten var klar.

Övriga kommentarer
I vår verksamhetsplan så planerade vi att arrangera en patetgasque. Detta
gjordes flertalet försök till att få ihop, men då många pateter behövs samt att
datum måste gå ihop gick detta tyvärr inte att utföra. Något vi tycker är synd
och hoppas kommer hända inom en snar framtid.
En från sexIT18 samt en patet var dock med och arrangerade en spontan gasque,
Forever-Alone-Gasquen, tillsammans med D6, F6 och Zexet.
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