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1 Mål med mottagningen 

Vårt huvudmål med mottagningen är att de nyantagna ska känna sig välkomna till 

Chalmers och IT-sektionen. Det är även viktigt för oss att varje Nollan känner att de 

finner ett sammanhang, samt att de har minst en annan person att idka 

umgängesmässig såväl som studiesocialt samkväm med. Vi vill även att varje Nollan 

ska vilja delta i mottagningen och att det finns arrangemang som passar just dem. Vi 

vill uppnå detta utan att de nyantagna ska behöva prioritera bort sina studier. Dessutom 

vill vi ge dem chansen att klara sin första tenta och på så sätt ge Nollan en bra start på 

Chalmers och programmet.  

2 Corona 

I dagsläget finns inga restriktioner, men vi är inställda på att vi skulle kunna behöva 

ändra om våra planer snabbt. Vi kommer under mottagningen ta hänsyn till de 

riktlinjen som finns och hitta en bra lösning. 

Just nu planerar vi en ”vanlig” mottagning utan restriktioner. Däremot kommer vi ha 

noga koll på vilka arrangemang som kan komma att behöva planeras om ifall 

restriktioner återinförs. 

3 Mål med phaddringen 

Vi vill behålla det engagemang som finns hos befintliga phaddrar samt försöka 

engagera nya phaddrar. En phadder ska finnas där för Nollan och vara en trygg punkt. 

Vi vill även finnas där för phaddrarna som ett stöd ifall det skulle behövas.  

 

 



4 Planer 

Våra planer för året är följande: 

Teambuilding 

Utförd teambuilding: 

• Ovvetillverkning 

• Teambuildingsövningar 

Planerad teambuilding: 

• Bastu med OvKIT 

• LUFS 

• Liseberg/Escape room 

Puffning 

Vi är taggade på att hjälpa de andra kommittéerna och arrangera med dem. Detta 

hoppas vi att vi får chansen att göra under vårt år.  
 

Phaddertacksittning och phadderarr 

Vi vill tacka phaddrarna från förra året med en sittning för deras bra arbete och 

peppa dem att phaddra även nästa mottagning. 

Vi vill även skapa god sammanhållning bland phaddrar genom att ge de chansen till 

teambuilding. 
 

Att nätverka med och skapa goda kontakter med de andra kommittéerna 

och föreningarna i sektionen och på Chalmers 

Detta är viktigt för att ha en bra stämning och kunna samarbeta med kommittéer och 

föreningar både inom och utanför sektionen. Vi ser fram emot att umgås och engagera 

oss för att uppnå detta. 
 

Utbildningar 

För att kunna planera och genomföra en bra mottagning behöver vi utveckla våra 

kunskaper vilket utbildningar är bra för. 

Genomförda utbildningar: 

• StyrIT-utbildning 

• SUS-utbildning (Isak Wideskott och Lukas Åkefeldt) 

Planerade utbildningar: 

• Våldspreventationsutbildning (Emma Axelsson) 

• NollK-utbildning 

• Sponsutbildning (Felix Erngård) 



Sponsring 

Vi kommer söka spons från företag eftersom vi anser att detta är viktigt för att Nollan 

ska få en möjlighet att vara med på så mycket den vill utan ekonomiska hinder samt att 

kunna upprätthålla kvalitén på mottagningen.  
 

Mottagning 

På mottagningen kommer vi behålla arrangemang som varit uppskattade men även 

försöka utveckla egna idéer. 

Arrangemang som vi planerar att genomföra: 

• Bastun 

• Hajken 

• Finsittningen 

• Oscarssittningen 

• Samarr-sittning med andra sektioner 

• Andra arrangemang 

Aspning 

Vi kommer hålla i en aspning för att engagera Nollan samt ge de chansen att testa på 

hur det är att sitta i kommittén. Vi vill att aspningen ska bidra till fortsatt intresse för 

kommittén och ge Nollan en chans att känna efter om detta är något de vill göra. 
 

Överlämning 

Överlämning kommer att genomföras. 


