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Verksamhetsberättelse
FanbärerIT

Verksamhetsåret 2019–20 bestod FanbärerIT av Maria Fornmark (ordförande), Camilla
Söderlund (kassör) och Simon Sundström (ledamot). De främsta målen var att ha roligt
tillsammans och göra arrangemang som vi tycker kompletterar sektionen på ett bra sätt.
Vi tycker självklart att det är tråkigt att situationen med Covid-19 tvingade oss att
förändra vår verksamhet, men vi tycker ändå att vi har uppnått det vi ville.

Arrangemang
Under året har FanbärerIT haft 4 arrangemang med runt 20 deltagare per gång:

• Museumbesök på Röhsska (LP1)

• Ost och vin (LP2)

• Glöggmys (LP2)

• Whiskyprovning (LP3)

Vi var även med under IT-rundvandringen på mottagningen där vi hade en station.
Samtliga arrangemang blev lyckade och uppskattades av våra gäster. Ytterligare två
arrangemang var i planeringsfasen i LP4, men ställdes in på grund av Covid-19. Dessa
två var en vinprovning samt en matvandring.

Fanan
Fanan fanns representerade vid alla nödvändiga tillfällen såsom:

• Första dagen på mottagningen

• Mottagningens finsittning

• Höstens mösspåtagning

• Sektionsmöten

På grund av Covid-19 var Cortégen och vårens mösspåtagning inställd.

Aspning och inval
Nästa års kommitté valdes in i LP4 och detta föregicks av en aspning. På grund av
Covid-19 var aspningen utformad på att annorlunda sätt gentemot tidigare år för vår
egen och asparnas säkerhet. Aspningen genomfördes främst digitalt eller utomhus och
bestod av tre arrangemang:

• Aspintro med digital AW, quiz och spel
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• Glass och workshop

• Aspavslutning med picknick och kubb

Trots den komplicerade situationen blev aspningen lyckad, speciellt det digitala arrange-
manget där alla deltagare fick ta med två valfria drycker att presentera.

Inköp
FanbärerIT köpte in nya pins och frackband till sektionen, då de tidigare tog slut. Det-
ta berodde främst på försäljningen under mottagningens finsittning, vilket var väldigt
populärt.

FanbärerIT köpte även in champagneglas då vi såg ett behov av detta. Tanken är att de
ska kunna användas till sittningar och andra arrangemang, samt vid inval till kommit-
téer. Även ljuslyktor köptes in av samma skäl.


