
Teknologsektionen Informationsteknik
Chalmers studentkår
Verksamhetsrapport FanbärerIT ’20/21

Verksamhetsberättelse
FanbärerIT

Verksamhetsåret ’20/21 bestod FanbärerIT av Sara Kitzing (ordförande), Erik Magnus-
son (kassör), Jian Shin (ledamot) och Carl Lindh (ledamot). Vårt huvudsakliga mål var
att arrangera roliga arrangemang med inslag av finkultur för att komplettera resterande
arrangemang på sektionen. Ett mål med året var även att arrangera en IT-bal. Pla-
neringen av denna behövde dessvärre ställas in då den rådande pandemin förvärrades
under årets gång.

Arrangemang
Under året har FanbärerIT haft 4 arrangemang:

• Vinprovning (LP1)

• Digital popcornkväll (LP2)

• Digitalt julmys (LP2)

• Digital kaffeprovning (LP3)

Vi medverkade även med en station under mottagningens IT-rundvandring. Trots svå-
righeterna som Covid-19 skapat så blev samtliga arrangemang lyckade och har varit
uppskattade av våra gäster.

FanbärerIT arrangerade alla planerade arrangemang förutom “Frackfredag” och häng
under Oscarsgalan. “Frackfredag” ställdes in då intresse saknades för detta och Oscars-
galan blev helt enkelt inte av då sittande hade mycket annat för sig under tiden. Det
fanns även tankar på att arrangera en coctailkväll under våren. Dessa planer ströks då
restriktionerna på campus blev hårdare.

Fanan
Fanan fanns representerad vid alla nödvändiga tillfällen så som:

• Mottagningsfilmen för Nollans första dag

• Höstens mösspåtagning

• Sektionsmöten

På grund av pandemin valde Marskalksämbetet att köra vårens mösspåtagning digitalt
och därav fanns det ingen möjlighet för sektionernas fanor att representeras under detta
tillfälle.
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Aspning
Nästa års kommitté valdes in i LP4 och detta föregicks av en aspning. På grund av
pandemin var aspningen utformad digitalt och bestod av två arrangemang:

• Infokväll med quiz

• Spelkväll

Vi hade även planer på att äta 3-rätters över Zoom, detta blev dock inställt pga att få
kunde närvara. Vi hade ett svagt intresse under aspningen vilket skulle kunna bero på
den rådande pandemin. Trots detta lyckades vi skapa underhållande arrangemang för
de aspar som deltog.


