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Verksamhetsberättelse NollKIT’20
1 Sammanställning av NollKIT’20
Ordförande: Måns Josefsson
Kassör: Albert Lund
Ledamot: Vilhelm Hedquist, Ida Dahl, Felix Holmesten, Josefine Nord och Jon
Emilsson.

2 Utvärdering av mål med mottagningen
”Vi har som huvudmål att de nyantagna ska känna sig välkomna till Chalmers och
IT-sektionen. Viktigt är även att alla Nollan ska finna ett sammanhang samt att de
har åtminstone en annan person som de anser sig vara umgängesmässig såväl som
studiesocialt samkväm med. Alla Nollan ska dessutom vilja delta i mottagningen och ska
tycka att det finns arrangemang som passar dem. Allt detta vill vi uppnå utan att de
nyantagna ska behöva bortprioritera sina studier. Vi vill speciellt ge dem chansen att
kunna klara sina första tentor och därmed ge dem en bra start på programmet.”

För att bedöma om vi har lyckats med våra mål tar vi hjälp av våra utvärderingar.

Ett av mottagningens största mål är att Nollan ska hitta sitt sammanhang och sina
vänner här på Chalmers. Det är även av stor vikt att Nollan ska kunna klara av sina
studier. 100% av Nollan som svarade på nymbleenkäten anser att de har funnit vänner
under mottagningen och 78.5% anser att de har hittat folk att plugga med. Den lägre
siffran gällande arbetskamrater verkar utifrån svaren främst bero på att det är distans-
undervisning och att det därmed har varit svårt att nå ut till andra. En övervägande del
av Nollan har dock samtidigt uttryckt att mottagningen faktiskt har förberett Nollan
för studierna i en annan fråga ställd i nymbleenkäten. Detta har vi försökt arbeta på
genom att erbjuda ett antal studierelaterade arrangemang under mottagningen.

Utifrån utvärderingarna kunde man även se att en stark majoritet av Nollan anser att
det var en bra variation på arrangemangen under mottagningen. Detta stärktes med
svaren vi har fått kring favoritarrangemang som tyder på ett spritt intresse hos Nollan
som alla verkade ha fångats upp på något sätt i vårt schema. Alla verkar därmed ha
funnit en del av mottagningen som de ville delta i!

En riktigt stor majoritet av Nollan har enligt enkäterna fått ett mycket positivt intryck
av mottagningen som helhet. Detta tillsammans med ovanstående statistik tyder alltså
på att mottagningen har lyckats bra i sina mål och att årets iteration har varit ytterst
uppskattad av Nollan.

Förbättringsområden inkluderar att försöka hitta nya lösningar för Nollan att kunna hit-
ta passande studiepartners bland varandra digitalt samt att eventuellt försöka utveckla
fler eller mer effektiva studierelaterade arrangemang.
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3 Utvärdering av mål med phaddringen
”Förutom att försöka behålla engagemanget hos befintliga phaddrar vill vi förstås även
söka nya phaddrar som kan hjälpa Nollan under mottagningen. Arbetet kommer huvud-
sakligen ligga i linje med tidigare år.”

Eftersom de nyantagna har blivit uppdelade mer än vanligt och inte har haft möjligheten
att träffa lika många nya människor har phaddergrupperna haft en extra stor betydelse i
år. Till de phaddergrupper som har haft smittsäkra tillställningar inför, under och efter
arrangemang (när deras biljettgrupp inte kunde delta mm.) vill vi ge ett stort tack.

Mängden phaddrar var dessutom större än förra året (90 stycken i år) och enkäterna
talar för att väldigt många av Nollan var nöjda med sin phaddergrupp. Upplägget med
phaddergrupperna behövde skräddarsys på vissa sätt i år för att kunna följa riktlinjerna,
men uppdelningen har fått positiv respons i enkäterna. Engagemanget hos phaddrarna
som helhet har även det bedömts vara bra.

4 Utvärdering av planer
• Teambuilding

Under året har vi haft många tillfällen som har varit tillängnade teambuilding.
Vid starten av året för att lära känna och kunna bygga starten till en bra grupp-
dynamik, inför mottagningen för att stärka gruppen inför den krävande uppgiften
att arra mottagning samt vid andra utspridda tillfällen.
Resultat: Teambuildingen var framgångsrik och har lett till en välfungerande
grupp.

• Puffning
Chanserna att få puffa arrangemang har tyvärr inte varit så många som vi hade
hoppats på, men vi har lyckats puffa SexIT:s Tivoli-gasquesittning och SexIT:s
Japanska Gameshow-sittning. Den senare var arrangerad under mottagningen.
Resultat: Vi har puffat det vi har kunnat.

• Phaddertacksittning
Phaddertacksittningen var ett lyckat arrangemang som uppmuntrade phaddrarna
till att phaddra igen samt erbjöd ett utmärkt tillfälle för oss i NollKIT att kunna
arrangera tillsammans för första gången.
Resultat: Lärorikt för gruppen och kul för både NollKIT och phaddrarna!
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• Networking på Chalmers
Under året har vi när det har varit lämpligt och under rätt omständigheter re-
presenterat IT-sektionen och stärkt banden till andra aktiva på skolan. Samman-
hållningen med andra NollK:n var speciellt bra efter mycket teambuilding och
planerades kulminera i fyra samarrangemang under mottagningen.

– Vattenkrig med F-sektionen

– Temasittning med Kfkb-sektionen

– Temasittning och andra aktiviteter med D-sektionen

– Spökvandring med M-sektionen och Z-sektionen

Pandemin innebar dock tyvärr att endast spökvandringen kunde genomföras ef-
tersom den med omplanering kunde arrangeras på ett säkert sätt.
Resultat: Efter bästa förmåga och omständigheter har vi framgångsrikt både re-
presenterat sektionen och aktivt arbetat för att skapa bra kontakter på campus.

• Mottagning
Utvecklingsarbetet med mottagningen i år var en spännande resa. Vi klev på med
många nya tankar och idéer för arrangemang vilket i slutändan visade sig vara bra.
För i April, då vi fick det slutgiltiga beskedet att vi skulle planera om mottagningen
efter riktlinjerna fick vi skifta kreativitetens fokus från dessa idéer till att tänka
nytt vid omplaneringen. Trots att det blev en speciell övergång har vi ändå lyckats
få igenom många ändringar och i vår åsikt förbättringar till mottagningen. En mer
grundlig genomgång av ändringarna vi har gjort finns i vår verksamhetsrapport
från LP1 men här kommer lite översiktlig information.

– Vi hade nio nya arrangemang.

– Vi hade åtta arrangemang som har krävt grova ändringar i planering. Dessa
ändringar gjordes som följd av pandemin.

– Vi hade åtta arrangemang med digital motsvarighet. Den digitala tentan
(29/8) är inte inräknad. Vi vill också här tacka MK som bidrog mycket till
denna punkten genom att livestreama mottagningskampen.

Resultat: Omständigheterna ledde till mycket omplanering och extra arbete för
kommittén men tillät oss även att få göra stora ändringar och en del förbättringar
på mottagningen.
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• Aspning
Aspningen har även den behövt omplanering för att kunna uppfylla kraven från
riktlinjerna. Mycket engagemang lades ner för att kunna skapa en kul, lärorik och
informativ aspning som var helt digital. Vi arrangerade fem tillfällen under asp-
ningen varav tre var helt nya och två var arrangemang som vi omarbetade till det
digitala mediet. Vi hade även tre aspluncher där vi informerade och hängde med
asparna. Aspluncherna var ett nytt initativ för året som OvKIT’20 höll i.
Resultat: En uppskattad aspning samt ett fulltaligt, mycket kapabelt och enga-
gerat NollKIT’21.

• Överlämning
De postspecifika kontinuiteterna har uppdaterats och fått nytt innehåll. Vice Ord-
förande har också fått en kontinuitet som kommer utvecklas under kommande år.
Den gemensamma kontinuiteten har uppdaterats och fått tillägg på många håll.
Vi har även inkluderat ett stort kapitel om krishantering och mottagning under en
pandemi för att se till att kommittén kommer kunna ta med våra lärdomar från
året.
Resultat: En vidareutvecklad och omfattande kontinuitet som dessutom kommer
vägleda framtida NollKIT genom nya eventuella kriser.

• Utbildningar
Ett flertal utbildningstillfällen har erbjudits under året och vi har varit noga med
att ta chansen när vi har kunnat delta.

Ett antal utbildningar som delar av eller hela NollKIT har deltagit i:

– SuS-utbildning

– Jämställdhetsworkshop (alla)

– NollK-utbildning genom MK (fokus på ledarskap och gruppdynamik) (alla)

– Ledarskapsutbildning

– Mat och Kalas (krävs för att få arrangera i bl.a. Gasquen)

– Säkerhetsutbildning + GDPR genom sektionen

– Sponsutbildning

Resultat: Vi har utbildats inom alla fält som krävs för att kunna utföra NollKIT-
arbetet väl. Detta har utan tvekan hjälpt vår förmåga att arrangera mottagningen.
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• Spons
Sponsringen har varit på samma nivå som tidigare år. Xamera är en tidigare spon-
sor och Essiq är en ny. Tyvärr så har vi inte kunnat lägga lika mycket tid som
vi hade hoppats på främst på grund av att mycket tid gick åt till omplanering av
mottagningen.
Resultat: Sponsringen har legat på en stabil nivå trots att många företag var
försiktiga i år och att mindre tid än önskat kunde läggas på området.

5 Corona
Sedan covid-19 spred sig till Sverige hade vi i NollKIT en kontinuerlig dialog med de and-
ra mottagningskommittéerna på Chalmers om hur vi skulle hantera situationen. Ständigt
uppdaterade riktlinjer ledde till ett flertal stora omplaneringar av mottagningen 2020
men ni kan lita på att vi har kämpat för att IT-sektionens mottagning inte bara skulle
få genomföras utan även för att den skulle hålla hög kvalitét och uppfylla alla mål som
vi hade för mottagningen.

För att hantera situationen har vi planerat otroligt mycket och vidtagit många åtgärder
varav många av dessa står nedan:

• 50% av lokalens maxkapacitet får utnyttjas

• Max 50 personer får delta samtidigt i ett arrangemang (Påverkade även indelning
av biljettgrupper och phaddergrupper)

• Mathantering och servering ska ske enligt riktlinjer

• Normen är att man håller avstånd. Ingen ska tvingas att vara närmre än 1,5 meter
varandra.

• Anpassningar av sittningar för att följa riktlinjerna

• Handsprit ska finnas och handhygien ska hållas efter.

• Vid sjukdom, oavsett vem det gäller, ska personen stanna hemma.

• Riskbedömning av samtliga arrangemang

Utifrån våra utvärderingar (vår egna och mottagningskommitténs nymbleenkät) har han-
teringen av situationen fått överväldigande god respons. Ett fåtal har gett feedback kring
hur lokalerna stundtals har varit lite för små för att kunna hålla efter social distansering
och att distanseringen var svår under mottagningskampen. När det kommer till detta
vill vi försäkra er om att mottagningskampen arrangerades och konstaterades vara sä-
ker av kåren samt att vi i NollKIT riskbedömde och gjorde allt de kunde för att se till
att följa riktlinjerna under våra arrangemang. Vi är också glada att Nollan och andra
involverande i mottagningen har förstått att vi gjorde vårt bästa i en tuff situation!

Resultat: Trots stora omställningar kunde hela mottagningen arrangeras och målen
med mottagningen har ändå i stort uppfyllts. NollKIT följde riktlinjerna från högskolan
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och kåren vid varje möjlighet och arbetade hårt för att se till att mottagningen skulle
kunna genomföras på ett säkert sätt!

6 Sammanfattning
Sammanfattningsvis är vi i NollKIT nöjda med vår insats under året och vi anser att vi
trots motgångar har lyckats genomföra en högst uppskattad mottagning som har haft
en stor betydelse för studenternas välmående. Målen vi har satt upp har i stor utsträck-
ning genomförts och vi har agerat ansvarsfullt i vårt arbete. Förbättringsområdena för
mottagningen som vi tycker att framtida NollKIT ska arbeta vidare med är att fortsätta
utveckla mottagningens studierelaterade sida samt att försöka förbättra förutsättning-
arna för Nollan att få kontakt med varandra digitalt.

7 Referenser
Utvärdering - Mottagningen 2020
(Denna får inte delges till sektionen av GDPR-skäl)
Nymbleutvärseringen 2020


	Sammanställning av NollKIT'20
	Utvärdering av mål med mottagningen
	Utvärdering av mål med phaddringen
	Utvärdering av planer
	Corona
	Sammanfattning
	Referenser

