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sexIT’21:

Ordförande - Lucas ’Kakan’ Karlsson

Kassör - Elvina ’Elvis’ Fahlgren

Ledamot - Love ’Snek’ Lindqvist

Ledamot - Hugo ’Kr̊aden’ Mårdbrink

Ledamot - Axel ’Kurre’ Larsson

Ledamot - Simon ’BAMF’ Johnsson

Ledamot - Julia ’Pang’ Giaro

Det åligger sexIT att en g̊ang om året arrangera en finsittning för utdelningen
av pedagogiska priset. sexIT är även ålagda att arrangera minst en gasque i
läsperioden och att underh̊alla IT sektionens s̊angbok.

LP3

P̊a grund av covid-19 fick vi i sexIT’21 en mjukstart p̊a året och blev väldigt
tidigt informerade om att v̊ar gasque som vi tänkt att h̊alla i februari inte skulle
kunna bli av. Majoriteten av tiden vi la p̊a kommittén spenderas därför p̊a
förberedande arbete inför att f̊a arrangera igen. Vi gick p̊a diverse utbildningar
och informationskvällar b̊ade fr̊an k̊aren och även andra organ. Vi teambuildade
dessutom en del och jobbade p̊a att bli en bättre grupp.

Vi fick även möjligheten att delta p̊a A6 aspning i form av en källarrundvandring.
Samt deltog p̊a F6/D6 aspmästerikalas och lärde känna de andra sexmästerierna
och deras aspar.

LP4

LP4 blev väldigt likt LP3 d̊a vi ännu en g̊ang blev av med v̊ar bokade gasque
och fick planera om. Vi började planera inför inför mottagningen och en hösten.

Vi gick p̊a fler utbildningar, och hade mer teambuilding. Vi hade dessutom ett
möte tillsammans med NollKIT om mottagningen och v̊ar del i det hela. Här
planerades vilka arrangemang vi skulle hjälpa till p̊a under mottagningen.

Utöver detta höll vi även v̊art första arrangemang. Bib Gib o Vibb. Det var ett
online arrangemang där vi spelade spel och drack valfri dryck. De var hyfsat
m̊anga som var med och de var trevlig stämning. Vi var nöjda, och deltagarna
verkade ocks̊a vara nöjda.
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LP1

Innan LP1 började blev vi erbjudna att städa gasquen inför mottagningen. Det
var ett bra sätt för oss i sexIT att lära oss hur man städar och det gav oss
dessutom gratis gasquehyra för v̊ar första gasque.

N̊agot annat vi gjorde innan LP1 drog ig̊ang var att g̊a p̊a fler utbildningar i
form av gasquekickoff. Där är det lite mer postspecifika genomg̊angar av allting
som krävs för att arrangera en gasque. Mycket informativ och rolig utbildning.

När mottagningen drog ig̊ang hade restriktionerna släppt tillräckligt mycket för
att vi skulle kunna h̊alla v̊ar första gasque. Precis som tidigare år hölls denna
MV1 fredag. Det var väldigt mycket folk och vi lyckades fylla b̊ade sittningen
och eftersläppet. V̊ara pateter puffade och det blev en överlämningsgasque.
Trots att det inte blev ett riktigt eftersläpp utan endast pub blev det en väldigt
rolig gasque.

Utöver mottagningsgasquen höll vi även en utomhussittning tillsammans med
HookIT med tema pirat. Vi bjöd in till häfv, god mat och rolig toastning. Ett
väldigt lyckat arrangemang med väldigt taggade Nollan.

Ett annat arrangemang vi höll under mottagningen var Rocken-watchalong. P̊a
grund av de r̊adande restriktionerna kunde inte alla som ville vara p̊a plats
och kolla p̊a rocken därför bjöd vi in Nollan och phaddrar till en livestream
watchalong i hubben.

Under mottagningen deltog vi även p̊a andra arrangemang i form av att vi höll
en station. Dessa arrangemangen har g̊att under namnen:

• IT-rundvandringen

• Phadderkampen

• ZjukampIT

• Namnlöst Arr

Efter mottagningen höll vi v̊ar andra gasque, Witches And Wizards. Även
denna var lyckad och vi fyllde alla platser b̊ade under sittning och eftersläpp.
Vi fick hjälp fr̊an OvKIT’21 med puffning och b̊ade gäster och arbetande hade
en bra kväll.

I slutet av LP1 var det dags för ET-rajj och mycket av restriktionerna hade
släppts. Detta var det första och enda ET-rajjet p̊a nästan 1.5 år. Otroligt
lyckat arrangemang och vi i sexIT samt gäster hade en rolig och trevlig kväll.

Utöver detta puffade vi även v̊art första FestU kalas, Nollfinalen.
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LP2

Under LP2 drog OvKIT’s aspning ig̊ang. Vi startade veckan med en aspnings-
kickoff där vi gick igenom alla kommitteers verksamhet och lät asparna göra
deras aspningsplagg.

Efter detta höll vi följande arrangemang under aspningen: Aspun, PMP, Aspmästerikalaset,
”MexicoPrepp”, MexicoPrepp, Doras Inferno Gasque, EfterAspFest.

Aspun var ett samarr tillsammans med resten av OvKIT’21. sexIT var ansvariga
för sittningen, P.R.I.T. var ansvariga för lekarna och NollKIT var ansvariga för
transportering dit och tillbaka. Det var ett väldigt lyckat arrangemang och
gästerna samt arrangörer hade en kul dag/kväll/natt.

PMP var v̊art egna kickoff arrangemang där vi bestämde tema för mexico. Det
var en hel del aspar och alla verkade taggade p̊a att puffa. Efter detta följde
”MexicoPrepp” ett arrangemang där vi fortsätter planeringen av gasquen men
i slutet gästas av pateter som tar med asparna p̊a en rundvandring. Återigen
ett väldigt kul arrangemang som verkade uppskattas av asparna. Sista arret
innan Mexico var v̊art riktiga MexicoPrepp där vi lagade mat och fixade det
sista inför gasquen dagen efter. Väldigt hög närvaro och vi var klara i god tid
s̊a att man fick sin sömn innan gasquen.

Doras Inferno Gasque var v̊ar aspgasque och vi hade rekordm̊anga puffar. Det
var smidigt arrangerat men trycket var inte i närheten lika stort som det varit
p̊a tidigare gasquer. Asparna gjorde otroligt bra ifr̊an sig och vi som arrangörer
var väldigt nöjda.

För att avsluta aspningen arrangerade vi en EfterAspFest där asparna fick
komma och ”varva ner” med oss efter aspningen var slut. Väldigt uppskattat
och mysigt arrangemang.

Utöver aspningen under LP2 puffade vi i sexIT E6 Sällskapsresan gasque, K6
Mr WorldWide gasque, FestU’s Halloweenkalas och FestU’s Julkalas.
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Övriga kommentarer

Detta året likt det förra var fyllt med utmaningar och restriktioner. Tyvärr
fick vi inte möjligheten att arrangera n̊agot fysiskt förens LP1 och blev utan
arrangemang i nästan 5 m̊anader. Väldigt tr̊akigt för sektionen men även för
oss. Vi känner att vi hade mycket mer att ge men restriktioner höll oss tillbaka.

LP1 och LP2 var roligare d̊a vi kunde arrangera lite mer fritt och med mindre
restriktioner där vi i LP2 knappt hade n̊agra restriktioner alls. Däremot fick
vi ställa in v̊ar sista gasque p̊a grund av p̊avisande av covid-19 hos sektions-
medlemmar och övriga chalmerister.

Vi hade även planerat för att arrangera ett sektionsmästerskap i beerpong
men brist av tid och restriktioner gjorde att vi inte kunde genomföra sek-
tionsmästerskapet.

Jag vill avsluta med att tacka alla som har besökt v̊ara eftersläpp och deltagit
p̊a v̊ara sittningar.

Puss & sex, sexIT’21
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