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NollKIT:s olika mål/planer och resultat
•

NollKIT:s mål med mottagningen var:
” Vårat mål med mottagningen är att var och en av de nyantagna skall delta under
mottagningen, samt finna majoriteten av våra arrangemang tillfredsställande. Vi vill arbeta
för att de nyantagna inte skall behöva bortprioritera studierna för att delta på
mottagningsaktiviteter under mottagningen. De nyantagna som vill, skall även lära känna
minst en annan person som de kan spendera studiesocial samt umgängesmässig tid med.”
Resultat: Majoriteten av Nollan deltog i mottagningsaktiviteterna. Av de som svarade på
utvärderingsenkäten så upplevde 100% av dem att NollKIT levde upp till sitt generella mål:
”NollKIT:s mål med mottagningen är att var och en av nollan ska ha minst en person att idka
såväl umgängesmässig som studiesocialt samkväm med.”. Det var heller ingen av
enkätsvararna som kände att de behövde bortprioritera studierna för att delta på
mottagningsaktiviteter.

•

NollKIT:s mål med phaddringen var:
” Vi strävar efter att fortsätta på NollKIT’17s upplägg, med ungefär lika många phaddrar
som i år och med mer aktiva och närvarande phaddrar.”
Resultat: Vi utförde det enligt målet, väldigt lyckat. 89 anmälda phaddrar varav 86 deltog, en
god turnover.

•

Vår generella plan för mottagningen var:
o PTS – Resultat: Lyckad Phaddertacksittning för mottagningen 2017:s pHaddrar,
många nöjda Phaddrar.
o Bästa mottagningen någonsin – Resultat: Yup
▪ Hajk – Resultat: Många Nollan var väldigt nöjda med detta arrangemang
▪ Finsittning – Resultat: Vi arrangerade den på en gratis lokal, blev väldigt
lyckat.
▪ Bastu – Resultat: Väldigt lyckat arrangemang med god förebyggande
riskanalys, inga olyckor.
▪ Spårvagnsfest – Resultat: Lyckat arrangemang, Nollan har lämnat positiv
feedback.
▪ Arrangemang med andra sektioner på Chalmers – Resultat: Lyckad Gasquesittning med Data, spökfort med Maskin och andra väldigt lyckade
arrangemang.
▪ Teambuilding – Resultat: Prison Island, personlig feedback-kväll och andra
utvecklande teambuilding aktiviteter.
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Sponsorer – Resultat: Väldigt bra samarbete med företaget Xamera som fått
oerhört bra feedback av Nollan samt andra mindre samarbeten med ett
antal företag.
▪ Planeringsveckor – Resultat: 1 vecka precis efter LP4 samt 2 veckor innan
mottagningens start, resulterade i ett förhållandevis bra förarbete.
▪ Utbildningar – Resultat: MK:s utbildningshelg, GDPR-utbildning, en dag med
StyrIT, HLR-utbildning och många andra givande utbildningar.
▪ Skapa goda kontakter med de andra kommittéerna och föreningarna –
Resultat: Lyckat, väldigt märkvärt då vi visste var vi kunde vända oss när vi
behövde hjälp.
▪ Phadderraggning – Resultat: Väldigt lyckat, 89 phaddrar.
▪ Aspning – Resultat: Många lyckade asparrangemang vilket resulterade i ett
fulltaligt NollKIT´19
▪ Överlämning – Resultat: Lyckad överlämning samt kontinuiteter, dessvärre
en relativt sen överlämning, vilket bör förbättras till nästa år.
Mindre lyckade arrangemang:
o Tågvagnssittningen – Enligt utvärderingen så fanns det negativ feedback kring
toastningen, till nästa år är det väldigt viktigt att läsa igenom manuset innan
sittningen.
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