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Arrangemang
• Pubar

P.R.I.T’22 har under året arrangerat de tre pubrundor som var möjliga. LP3 blev
istället en sektionspub, detta enligt direktiv från kåren. Utöver det har vi arran-
gerat två pubar, dessa under LP4 samt LP2.

• Mottagning
P.R.I.T.hjälpte NollKIT under mottagningen genom att hålla egna arrangemang,
puffa flertalet arrangemang samt ta emot Nollan under första dagen på Götaplat-
sen. Under de två första veckorna satt vi vid märket varje morgonen och delade
ut kaffe och bullar till IT-Nollan, något som verkat väldigt uppskattat. Vi puffade
även kårens Tivoli.

• Övriga arrangemang
Vi har under hösten arrangerat den traditionsenliga Oktobersittningen, med tema
Sagan om Ringen. Under sommaren arrangerade vi en milkshake-pub och grillkväll
med brädspel tillsammans med FlashIT, detta i samband med Girls Code Club. I
övrigt har vi delat ut semlor under Fettisdagen, arrangerat ett PR(E)T-Raj samt
hållt en myskväll för sektionen.

Rust
Rustdagar har utförts samtliga LPs, förutom LP4 där vi istället hade en rustvecka.
Vi har under rustdagar främst gjort underhåll i Hubben så som att laga trasiga möbler,
införskaffat nya stolar, bord och soffor, målat om lister. Vi har dessutom införskaffat
möbler till CTC (Rum 2421) och satt upp whiteboard samt satt in högtalare och TV.
Vi har även bytt kyl/frys i köket, satt upp hyllor i köket, skaffat en mindre frys för
arrangemang, målat om den vita väggen i F-Rum, rengjort golvet i F-Rum ordentligt
och målat detta turkost.
Hyllorna i HASen har omstrukturerats, samt fått ljusslingor så det är enklare att se in
i hyllorna. Märket vid Olgas Trappor har målats om två gånger.
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Aspning
Under LP2 höll vi aspning tillsammans med NollKIT& sexIT. I slutet av LP1 höll vi
en smygaspning där asparna fick välja tema inför pubrundan. Asparna fick testa på
att arrangera pubrunda & sittning, genomföra en rustdag, samt gå på arrangemang
tillsammans.

Övrigt
Vi har under årets gång puffat fyra FestU-kalas, haft teambuilding med flertalet kommit-
téer på sektionen, puffat arrangemang för kommittéer på andra sektioner, representerat
sektionen under Ölbrukets pubrundetävlingar, samt fullföljt våra åligganden i reglemen-
tet.


