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Verksamhetsberättelse
FanbärerIT

FanbärerIT bestod under verksamhetsåret 21/22 utav Anders ’Spöket’ Bäckelie,
Viktor ’Norris’ Fredholm, Carolina ’Putte’ Larsson, och Johannes ’Baloo’ Mattsson.

Egna arrangemang
Under verksamhetsåret 21/22 utförde FanbärerIT följande större arrangemang:

• Cocktailkväll (LP1)

• Glöggmys (LP2)

• Rödvinsprovning (LP3)

• IT-Bal (LP4)

FanbärerIT är nöjda med hur dessa arr har gått och utifrån vad vi hört har även delta-
garna på arren uppskattat dem.

Saker som inte blev av
I vår verksamhetsplan hade vi även två arr som inte blev av. Dessa var en frackprovning
och en sångboksittning. Dessa blev efter övervägning strukna då vi inte kände att vi
hade tid eller möjlighet till att arrangera dem när det väl var dags.

Andra arrangemang
Utöver de arr som vi planerat själva har vi även deltagit i följande:

• Välkomstfilminspelning på Götaplatsen

• Rundvanderingen under Mottagningen

• Höstens mösspåtagning

• Vårens mösspåtagning

• Cortègen

• Diverse sektionsmöten

Fanbärare på Chalmers är traditionsmässigt med på ett antal arr på central nivå, dessa är
Första dagen på Mottagningen, Höstens och Vårens mösspåtagningar, samt Cortègen.
Vid dessa tillfällen har vi representerat vår sektion genom att i högtidsdräkt vara på
plats med ITs fina fana. Under vårt år skedde ingen gemensam samling av fanbärare på
Götaplatsen under första dagen utan istället spelades en film in av MK som vi var med
på.
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FanbärerIT har även sett till att fanan har varit med under ITs sektionsmöten från LP1
till LP4.

Aspning
Aspningen började men en infokväll och bestod sedan utav en preppdag inför balen,
gemensamt häng vid Sportstugan i Härryda, och till sist glasshäng och frågor med Fan-
bärerIT. Ursprungligen var också en sångbokssittning planerad som aspevent men den
blev struken då vi inte kände att vi hade tillräckligt många aspar för att den skulle vara
praktiskt genomförbar. Det finns numera ett FanbärerIT 22/23 så vi anser aspningen
vara lyckad.


