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Verksamhetsberättelse P.R.I.T.’20
1 Styrelsens sammmanställning
Ordförande: Hugo Stegrell
Kassör: Hanna Schaff
Ledamöter: Aline Eikeland, Viktor Fredholm, Tobias Karlsson, Jacob Thorselius Pe-
dersen

2 Arrangemang
Vi har arrangerat i största möjliga mån med tanke på de restriktioner som kommit till
följd av Covid-19. Alla åligganden har utförts då det inte arrangerats pubrunda utav
kåren förutom i LP3 2020, då vi deltog och vann bästa pub.

2.1 Mål att arrangera två pubar utöver de som är under pubrundor
Gick inte att utföra på ett säkert och lönsamt sätt på grund av covid.

2.2 Delta under Mottagningen och hjälpa NollKIT
Vi hjälpte till att mottaga Nollan under första dagen och hade flera arrangemang under
Mottagningen.

2.3 Andra arrangemang som var planerade
• Spontanarrangemang.

• En sittning i jul.

• Bastusittning ute i Härryda.

Sittningarna samt mindre spontanarrangemang arrangerades inte på grund av covid. Vi
arrangerade en Oktobersittning för så många som var möjligt under dåvarande restrik-
tioner.

3 Rust
Uppgifterna uppsatta i verksamhetsplanen har utförts. Dessa kan ses här:

• Underhålla och utveckla Hubben 2.1 genom:

– Rustvecka och fixa-hubben-dagar

– Dag-till-dag underhåll

• Ansvara för sektionslokalens inventarier.
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• Organisera arbetet kring städning.

• Underhålla IT-märket ovanför Olgas trappor.

• Arbeta vidare med frågor gällande förvaring för sektionens kommittéer och före-
ningar. Därmed också nycklar till förvaringsutrymmen.

Några av de större rust-projekten som vi har gjort är:

• Byggt en ny bardisk.

• Köpt in 8st nya bord till Hubben.

• Tvättat alla turkosa soffor.

• Ljuddämpning i studierummet.

• Möblerat om i köket.

• Mer utförlig guide och checklista för hur Hubben ska städas.

4 Övrigt
Vi tycker det har varit tråkigt att vi inte fått arrangera så mycket där sektionsmedlemmar
har kunnat deltaga men är nöjda med kvaliteten på det vi har gjort.

4.1 Aspning
Vi hade smygaspning fysiskt och sedan distansaspning under LP2. Dessa gick bra och
ledde till ett underbart P.R.I.T.’21!

4.2 Puffa FestU-kalas
Vi puffade alla FestU-kalas som arrangerades under året.
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