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Utvärdering av introveckan  

 

Fler möten med SIS, oss som introansvariga och föreningarna för att stämma av vad som skall 

göras och som behövs för att inte aktiviteter skall falla mellan springorna. Samt 

uppsamlingsmöten med alla sektioner för att stämma av veckan som kommer och gått.  

 Det är inte introserganten och Generalens uppgift att planera aktiviteter utan upp till 

sektionerna och föreningrna att planera sina egna aktiviteter så vi i god tid kan 

tillhandahålla den materiell som behövs. 

 

INGA INLÄMNINGSUPPGIFTER FÖRSTA VECKAN, VARKEN FÖR VI SOM ÄR 

ENGAGERADE ELLER NOLLORNA.  

Jag (Oscar) har pratat med Christina (introansvarig från högskolan) som menade att vi 

som föreningar behöver visa vårat missnöje. Detta innebär att alla föreningar samt 

studentkåren måste tillsammans föra en dialog med skolan för att inte göra sina 

studenter utbrända. 

 

Förveckan: Fungerade bra och faddrarna gjorde ett grymt jobb. Oklart varför sjuksköterskorna 

börjar en vecka tidigare. 

 

Måndag 1/9:  

Dagen fungerade bra förutom problematiken med elen där vi behövde extra sladdar och 

strömmen bröts då en av kontakterna var vid en gångväg. Soptunnorna fanns på sin plats. 

Nästa år skall försäljningen inte ske på EN plats då detta sätter stor press på folket i tälten och 

bildar lång kö. Då tappade vi försäljning p.g.a. detta. Vi skall inte heller ha försäljning av mat då 

detta blev en utgift för oss då maten inte var aptitlig nog och vi kunde inte sköta försäljning av 

mat och försäljning av medlemskap/sittningar/ovvar/skrivmateriell/märken på samma gång. 

Funktionärerna fanns på sin plats och visade vägen i både mörkerkorset och resecentrum. 

Problematiken kring funktionärerna är att det är ett stort jobb att styra dessa och informationen 

kring detta bör ges i god tid i förväg. Flottbygget drog igång med högt engagemang men pga 

dåliga förberedelser blev det otydliga regler. Engagemanget försvann därefter för vissa 

sektioner.  

 

Tisdag: 2/9: 

 Försäljnigen flyttades från SIS tältet till individuella tälten vilket minskade pressen på 

försäljningstältet och försäljningen flöt på bättre. Till nästa år skall kortterminaler ställas ut till 

föreningar i SIS som vill sköta försäljningen själva. Ovvarna kom på eftermiddagen vilket gjorde 

att försäljningen ökade, en efterfrågan vi kunde möta tack vare flyttade kortterminaler. 

 

Onsdag 3/9:  

Minskad försäljning. SAC var nöjda med samarbetet och fick den materiellen dom behövde. 

Tydligare information om Catwalken. Studentmässan flöt på bra, mycket folk i rörelse kring 

campus.  

Pubrundan skedde utan större problem. Jourpersonalen meddelade att kvällen var lugn trotts 

mycket folk i rörelse.  
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Torsdag 4/9: 

 Femkampen blev inte riktigt så bra som den kunde, pga. bristande engagemang från 

arrangören (BEST). Ge SMS och studentkören mer möjlighet till fler aktiviteter då deras 

jammingsession drog mycket folk och skapade bra stämning. Utomhusbion: väldigt bra respons 

och stämning , något som skolan bör göra fler gånger under året. Bra filmval! Tänk på att välja 

stora filmer så som; Star wars, Indiana jones, Lord of the rings etc.  

 

Fredag 5/9: 

Förbeterdelser: Flottflytten fungerade bra efter möjlighet att låna bil från Högskolan och Pernilla. 

Tydligare med sluttiden för flottbygget.  

Kortegen: fungerade väldigt bra. Bra stämmning pga mycket musik och låthäften. Faddrar och 

funtionärer var engagerade och peppade nollorna. Den höll sig tight och bred. Att stanna på 

rådhustorget är nödvändigt och gav möjligheten att alla fick komma ifatt utan att störa billister.  

 

Underhållningen: Ny plats nästa år. Bra att det är nära vattnet men med många träd och en 

gångväg så blev det inte så tight man hade hoppats på. Annars fungerade det bra trots att 

många gick under James Bonds uppträdande (dels till stranden och några för att äta). Kul med 

interaktiv uppträdande som James Bonds och det var många studenter som var med på 

uppträdandet.  

 

Flottracet: Dåligt LJUD! Pga att scenen inte stod vänd mot vattnet samt att megafonerna var 

borttappade så tappade vi ljudet och alla kunde inte höra det vi sa. Nästa år bör bättre ljud 

fixas för att man skall höra vad vi säger, helst med scenen som verktyg.  

Dålig hjälp med att städa upp materiellen efter racet och information kring detta bör ges i 

god tid så att inte en person får sköta detta. Plats för tunnorna skall finnas. Atlas2 hade 

schemalgat ett spex under samma tid som flottracet skulle äga rum. Nästa år krävs att dom kan 

visa på att dom har ett färdigt spex samt att vi lägger in dom på en tid som passar. Jourpersonal 

saknades och Oscar fick hoppa in och gick jour till klockan 23 tillsammans med Savallampi. 

Lugn kväll. 

 

Lördag 6/9:  

Bakisbrunchen var lyckad och maten tog slut. Städning efter brunchen tog längre tid än 

förväntat och bör inte underskattas nästa år. Albin Mayers på Husaren, Spelning på plutonen & 

Kåren gjorde att det var spridning av folk och alla befann sig inte tillsammans. 

 

Städning och tältrivning:  

Bra engagemang bland folk, många som hjälpte till. Det fattades folk från vissa föreningar, men 

eftersom vi bara hade obligatorisk närvaro för föreningar och sektioner inom SiS så kan de som 

ej närvarade egentligen inte klandras (förutom att alla andra var tvungna att städa åt dom). 

Försöka få mer folk till tältrivningen så att den går fortare nästa år, kanske sätta krav på att alla 

som suttit i ett tält måste skicka iallafall en representant. Bra jobbat av alla som var med, dock! 

 

Vecka 2 
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Lugnare och våra ansvarsområden minskade drastiskt. Bättre marknadsföring av aktiviteterna 

under vecka 2 så dessa inte försummas.  

 

 

 

 

 


