
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse  

frITid 18/19 



Styrelsens sammanställning 
Ordförande: Carolina Larsson 

Kassör:  Tobias Karlsson 

Ledamöter:  Alexander Selmanovic, Jacob Rohdin, Peter Gärdenäs, Max Arfvidsson Nilsson 

 

Verksamhetsåret 

Löpande verksamhet 

frITid har arrangerat två timmars idrottspass nästan varje vecka under verksamhetsåret 

18/19. Idrottspassen har mestadels varit i motionshallen och då efterföljts av bad och bastu, 

vissa veckor har arrangemangen även varit utanför campus på andra idrottsanläggningar.  

frITid har även haft kontinuerliga interna möten och även externa möten med CHESS, 

Chalmers Enade Sportsällskap, för att driva kommitténs verksamhet framåt. 

 

Läsperiod 1 

• Deltagit under mottagningen. 

o Idrottsarr tillsammans med FiF på Mossens IP. 

o Lagat och serverat Nollanlunch. 

o Arrangerat idrottsaktiviteter på spårvagnsfesten. 

o Hållit spökstation tillsammans med MISS på Spökfortet. 

o Tränat och hjälpt Nollan inför och under MK-finalen. 

o Hållit i en samarbetsövningsstation under rundvandring på Lindholmen för 

nya masterstudenter. 

• Samarrangerat basket tillsammans med FiF och MISS på Fysiken. 

• Skickat ut en intresseundersökning för vilka arrangemang sektionsmedlemmarna vill 

ha. 

• Påbörjat, med hjälp av digIT, en ny webbsida för frITid. 

• Införskaffat profilkläder och innebandyutrustning. 

 

Läsperiod 2 

• Arrangerat bordtennis i Exercishuset på Heden. 

• Arrangerat badminton i Fjäderborgen. 

• Tränat samt skickat ett innebandylag till Innebandy-CM. 

• Införskaffat bordtennisrack och bollar. 

• Pausat frITids webbsida pga tidsbrist. 



Läsperiod 3 

• Arrangerat badminton i Fjäderborgen. 

• Arrangerat karate med Chalmers karateklubb. 

• Arrangerat Bordtennis-CM i Exercishuset tillsammans med GBTF, Göteborgs 

Bordtennisförbund. 

• Tränat samt skickat ett volleybollag till Beach Volleyboll-CM. 

 

Läsperiod 4 

• Arrangerat klättring i Klätterlabbet Fysiken. 

• Arrangerad badminton i Fjäderborgen. 

• Arrangerat beachvolleyboll i Kviberg. 

• Arrangerat en tur till Bounce trampolinpark. 

• Skickat ett lag till Stafett-CM oh Fotboll-CM. 

• Införskaffat volleyboll, badmintonlindor och innebandybollar. 

• Haft aspning. 

o Infokväll + beerpongturnering. 

o Taco- & asparrplanering. 

o Asparrangemang genomfört av våra aspar. 

o Strobe light dodgeball. 

o Vinvolley. 

o Bowling. 

 

Reflektion av verksamhetsplanen 
Vi känner att vi uppnådde allt i vår verksamhetsplan. Vi arrangerade gratis veckoenliga 

idrottspass och lyckades erbjuda en stor variation av aktiviteter under året. Aktiviteterna 

baserades till stor del på svar från intresseformuläret för att nå en så stor målgrupp som 

möjligt på sektionen. I samband med våra arrangemang köptes också idrottsutrustning in vid 

behov. Vi hade även samarbeten med andra sektionsidrottsföreningar som gjorde att våra 

sektionsmedlemmar kunde möta folk utanför sin egna sektion. 

Något vi är extra stolta över är att vi skapade ett gott kontaktnät med Göteborgs 

Bordtennisförbund och arrangerade frITids första CM! Vi deltog även på alla övriga CM där 

intresse på sektionen fanns samt stod för anmälningskostnaden åt våra tävlande. 

frITid hade även ett mål om att synliggöras under mottagningen för att locka nya deltagare 

vilket uppnåddes. Vi påbörjade även arbetet med en ny webbsida till frITid i syfte att 

marknadsföras tydligt på ett mer samlat ställe och för att införa ett utlåningssytem av vår 

utrustning. Det sistnämnda för att ge frITid mer kontroll över sina inventarier samt för att 

öka medvetenheten om att man kan låna utrustning gratis. Dock lades arbetet med 

webbsidan på is i LP2 pga tidsbrist men är möjligt att återupptas vid intresse. 


