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Vision
frITid har som huvudsyfte att anordna idrott- och fritidsrelaterade aktiviteter för alla IT-
teknologer på Chalmers. Visionen är att genom dessa arrangemang få fler på sektionen
att röra på sig vilket leder till att fler mår bättre, psykiskt som fysiskt, samt ger en
starkare gemenskap på sektionen.

Arrangemang

Regelbundna idrottspass
frITid skall hålla i regelbundna idrottspass i kårhusets motionshall som vid möjlighet
avslutas med bastu och bad. Vid varmare väder kan idrottspassen komma att vara
utomhus.

Övriga idrottspass
frITid skall öka utbudet av aktiviteter genom att, där kårhusets motionshall är begrän-
sad, arrangera idrott utanför campus. Syftet är att erbjuda sektionsmedlemmar en bredd
av aktiviteter där något skall passa alla, och där alla får chansen att testa nya saker.

Tävlingar
frITid skall försöka arrangera en idrotts- och/eller fritidsrelaterad tävling för sektionens
medlemmar.

Samarbete
frITid skall försöka samarra idrottspass tillsammans med andra sektioners idrottskom-
mittéer som gör att deltagarna får chansen att träffa människor utanför sin egna sektion.
Samtidigt får frITid möjligheten att lära sig av andra idrottskommittéer och få kunskap
som kan vara till fördel i utvecklandet av frITid.

Inköp

Idrottsutrustning
frITid vill genom att uppgradera sina inventarier förbättra kvalitén på sina arrangemang.
frITids vill införskaffa en förbandslåda specialiserad för sportskador.
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Chalmersmästerskap

Arrangera
frITid skall jobba för att arrangera ett eget CM.

Deltagande
frITid skall ge PR för de Chalmersmästerskap som hålls på Chalmers. Vid behov kommer
frITid ta in anmälningar och bilda lag, samt ge möjligheten för att träna tillsammans.

Kommunikation

Mottagningen
frITid skall synliggöras och locka nya deltagare genom att synas under mottagningen
för IT-studenterna.

Intresseundersökning
frITid skall under första läsperioden skicka ut en intresseundersökning för vilka aktivi-
teter sektionens medlemmar vill se, och sedan ta med svaren vidare till planeringen av
idrottspass.


