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Dåtid 

Sommar 

Under sommaren genomfördes överlämningsmånad parallellt med att ”Sommarklubben” 

anordnades i huset av externa aktörer under fyra måndagar – hyresintäkterna ifrån dessa 

event är vad som ligger till grund för vårt, än så länge, goda ekonomiska resultat. Eventen 

var mindre strukturerade än vad styrelsen önskat men många goda erfarenheter förvärvades 

genom samarbetet och det ser rätt ljust ut inför sommarklubbsevent kommande sommar. 

Överlämningsmånaden i sig gick bra – en mindre uthyrning genomfördes genom vilken jag 

lärde mig mycket men många saker kommer dock allt eftersom terminen går. Under 

sommaren hade jag även möte med fritidsnämnden vilket resulterat i två bokningar av 

tonårsdiscon och en god grund för fortsatta samarbeten med delar av kommunen. 

 

Intro 

Introsittningarna har gått väldigt bra trots att de alla varit underbemannade. Gästerna har 

haft roligt och det har märkts i kassan. 

 

Nutid 

Bonna 

Bonna närmar sig med stormsteg och planeringen går bra. Då det fungerat att ha 180-pers 

på sittningen tidigare kommer det att göras så i år också. Förhoppningsvis kan vi få fler bord 

ifrån Kinnarps (vilka sponsrade oss år 2003) och kanske utöka sittningen. 

KB Events 

Den tidigare så kallade ”KB-gruppen” har fått gå i graven och KB eventarbetare, eller KB 

Events, har inrättats i dess ställe. Efter att ha mött god respons ifrån både sexmästerister och 

vanliga studenter verkar det som att gruppen kommer att fullfölja sitt syfte i att finna 

engagerade och taggade arbetare för varje event. 

Intressenter 

Jag kontaktas varje vecka av olika intressenter och de event som är vanligast att folk frågar 

kring är privata klubbar och bröllop. Sommarklubben och KB’s nya ansikte utåt tror jag 

samverkar för att bilda detta intresse. Jag har kontaktats av intressenter som uttryckligen 

sagt att de hittat oss genom nätet och är överraskade av att huset faktiskt gick att hyra vilket 

är både roligt att höra och något som ger perspektiv på vad vi kan arbeta med. 



Framtid 

Höstens schema 

 

 

 

  

 


