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sexIT19
sexIT19 bestod av ordförande Jonathan Eksberg, kassör Johannes Gustavsson, samt ledamöterna
Jacob Messinger, Zakarias Eriksson, Carl Lindh, Isabelle Ermeryd Tancred.

Vad åligger sexIT?
sexIT’s uppgift är att arrangera fester, sittningar, och andra trevliga tillställningar för IT-teknologerna.
Mer specifikt är sexIT ålagda att någon gång under året arrangera finsittningen för utdelandet av
pedagogiska priset, samt ska kommittén en gång per läsperiod arrangera en Gasque.

Läsperiod 3
LP3 drog igång med en rejäl teambuilding för att lägga grunden för bra samarbete under resten
av året. Vi genomförde de utbildningar som krävs för att få arrangera i Gasquen och i Chalmers
lokaler.

För att känna på att arrangera innan vår första egna Gasque puffade vi E6 och deras första Gasque.
Detta hade vi stor nytta av när vi sedan 16/2 hade vår egna premiär-Gasque: ”Pensionärgasque”,
ett mycket lyckat event trots halv-frusna pannbiffar!

Veckan därpå, dvs 22/2, arrangerade vi tillsammans med snIT en finsittning i GD-Foajén för det
”Pedagogiska priset”. Det var en lyckad kväll för alla parter.

I LP3 höll vi även i ET(’s)-raj i Hubben den 23/3. Detta var enda gången under året vi höll i
ET-raj, men vi är mycket nöjda att det blev av.

På FestU’s kalas ”Springbreak” den 2/3, puffade vi och hjälpte till att arrangera.

Det var även på sektionsmötet i LP3 då sexIT19 gick från 5 personer till 6. Detta efter ett kontinu-
erligt letande och arbete från dess att vi blev invalda. Ytterligare en person i kommittén gynnade
hela vårt år.

Läsperiod 4
Det blev mer puffande för oss i LP4 då vi hjälpte till P.R.I.T. på pubrundan den 28/3, NollKIT’s
Phaddertacksittning 12/4 och Festu’s kalas ”Valborg” 30/4. Då vi även vid detta laget bestämt
att arrangera CM tillsammans med K6, puffade vi även deras Gasque 30/3 för att få till en bättre
sammanhållning och samarbete inför tävlingen.

Vi höll även i ett eftersläpp under drIkk’s ”Bondhelg” den 5/4. Detta var ett fullpackat eftersläpp
där Gasquen och innergården var helt fyllda under större delen av kvällen. Mycket folk == Fun
times!

Den 26/4 höll vi tillsammans med K6 i CM-Gasque, och vår hade temat ”Pompeii”. Detta var vår
mest ambitiösa Gasque under året och det var både roligt och utmanande.

Läsperiod 1
Innan LP1 hade vi ytterligare en större teambuilding för att svetsa ihop oss inför mottagningen
och aspningen. Det blev även mycket puffande i LP1 då vi puffade båda FestU’s kalas under
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mottagningen (31/8 samt 14/9). Vi puffade även diverse arrangemang under mottagningen såsom
IT-rundvandringen, språvagnsfesten, bastun, spökfortet samt MK’s tivoli.

I LP1 höll vi även i två stycken Gasquer: ”Afterski-Gasque” den 23/8, och ”DIY-Gasque” den
4/10. Tack vare den erfarenhet vi skaffat under året kan vi stolt säga att dessa två var de bästa
sittningarna vi arrangerade under året.

Läsperiod 2
Aspningen i LP2 medför mycket samarbete mellan IT’s overallkommittér, så därför drog vi,
P.R.I.T. och NollKIT iväg på en mycket lyckad bastu-teambuilding.

Inför aspningen genomförde vi planeringsmöten själva, men även tillsammans med alla i ovKIT
för att komma överens om datum och samarrangemang. Aspningen för oss såg ut som följande:

• KMK 11/11: En kickoff med information om sexIT samt om sexIT’s aspning.

• Aspmästerikalas 12/11: Aspar från olika sektioner fick gå på ett kalas tillsammans.

• ”MexicoPrepp” 23/11: Förberedelser inför Mexico på dagen och aktiviteter på kvällen.

• MexicoPrepp 27/11: Sista preppdagen inför Mexico där det allra mesta färdigställdes.

• Mexico!!! 28/11: En asp-gasque där asparna fick testa på att hålla i en sittning samt efter-
släpp.

De samarrangemang som hela ovKIT hade var en aspkickoff, aspun, aspsittningen och efter-asp-
fest.

Övriga kommentarer
Under året följde vi vår verksamhetsplan i princip hela vägen. I LP4 planerade vi att ha ytterligare
en Gasque utöver CM, men detta blev inte helt av. Vi hade enbart ett eftersläpp, och detta då under
”Bondhelgen”. Vi hade alltså ingen sittning då, utan vid det laget hade vi lagt ned mycket tid på
CM och var ganska möra efter det.

Det var även planerat att ha en Halloweensittning i LP2, vilket tyvärr inte blev av då vi istället
valde att ha en extra Gasque i LP1.
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