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Denna verksamhetsberättelse kommer redogöra i kronologisk ordning den verksamhet som 
Aktivitetsutskottet bedrev under verksamhetsåret 19/20, samt förberedelser inför året. 
 

Våren 2019 
Efter vårmötet i april 2019 blev både posten Aktivitetshanterare och posten Aktivitetskassör 
vakantsatt. Det dröjde till maj 2019 innan dessa poster blev tillsatta. Det hade gjorts en 
ändring av reglementet inför detta verksamhetsår, vilket innebar att Aktivitetshanteraren var 
tvungen att tillsätta en ordförande i Aktivitetsgruppen (även kallat AktU, som jag kommer 
använda som förkortning i resten av verksamhetsberättelsen). Denna rekrytering blev på 
grund av den sena tillsättningen av Aktivitetshanterarposten väldigt påskyndad, men gick bra 
och ordförandeposten kunde tillsättas i tid för att kunna rekrytera delar av gruppen redan 
under våren. Totalt rekryterades fyra personer till Aktivitetsgruppen, som möjliggjorde att PR 
samt gruppens idrottsverksamhet (fotboll och innebandy) kunde sätta igång redan i ett tidigt 
skede av verksamhetsåret. 
 
Parallellt med rekrytering av ordförande till Aktivitetsgruppen rekryterades även projektledare 
till D-LAN; även denna process gick smidigt till, och posten tillsattes under våren. 
 
Det formades också ett nytt D-Band som började sitt repande under våren. 
 

Höstterminen 2019 
AktU, samt även D-LAN och D-Band i viss mån, deltog under nolle-P för att marknadsföra 
sina grupper. Både AktU och D-LAN hade rekrytering under september; båda grupperna 
hade bra med ansökningar och samtliga poster som söktes kunde tillsättas utan problem. 

AktU 
Under hösten anordnades brädspelskvällar, rollspelskvällar, spelkväll tillsammans med AktiV 
(MatNat-sektionens motsvarighet till AktU), filmkväll med Donna, spexevenemang (där vi 
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sålde biljetter till Holgerspexet), och Laserdome. Varje vecka anordnades fotboll samt 
innebandy vid Rydshallen. Arbetet i gruppen förflöt på ett bra sätt. 
 

D-LAN 
D-LAN planerade under denna period för vårterminens D-LAN; planeringen fortlöpte enligt 
plan. 

D-Band 
D-Bands verksamhet flöt på bra under hösten. De hade totalt fem spelningar. 
 

Medlemsaktiviteter 
Under september formades en grupp av studenter i årskurs 1 som ville anordna en fest till 
STABEN som tack för ett roligt nolle-P. Gruppen tog hjälp av Aktivitetsutskottet för hjälp med 
planering och ekonomi; utskottet deltog aktivt i planeringen under hela hösten. 
 

Vårterminen 2020 
Verksamheten flöt på som vanligt under början av vårterminen. Från och med mars när 
pandemin slog till ordentligt så blev det dock svårt att anordna evenemang, så 
verksamheten var väldigt begränsad under den här perioden. 

AktU 
AktU anordnade inledningsvis under den här perioden två brädspelskvällar, en rollspelskväll, 
spexevenemang (där vi sålde biljetter till Linköpings StudentSpex), samt Escape House 
(som utskottet inte anordnat tidigare!), utöver de veckovisa fotboll- och innebandykvällarna. 
 
När pandemin slog till så blev större delen av kommande evenemang inställda. Sittningen 
Afternoon Tea, som var i princip färdigplanerad, fick ställas in precis före biljettsläpp. 
Halvtidssittningen Pi-balen ställdes också in, samt alla andra planerade fysiska evenemang. 
Vi höll i enstaka fotbollsevenemang utomhus, och vi höll även i två digitala spelkvällar över 
Discord. I övrigt hölls inga fler evenemang. 

D-LAN 
D-LAN kunde genomföras som planerat den 21-23 februari. Eventet fick något mindre 
spons, biljettförsäljningen gick bättre än väntat (100 mer än väntat). Man tittade på om man 
kunde vara i Terra för att kunna ta in fler personer på LAN:et, men arbetet med att göra det 
möjligt blev inte klart, så det hölls istället likt tidigare år i Kårallens matsal. 

D-Band 
D-Bands verksamhet flöt inledningsvis på bra, med tre spelningar under början av 
vårterminen. På grund av pandemin var de tvungna att ställa in fyra spelningar, men hade 
turligt nog möjlighet att göra en spelning under valborg som streamades online. 
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Medlemsaktiviteter 
Tackfesten hölls den 31 januari i Gasquen i Kårallen, och blev riktigt lyckad! 
Aktivitetsutskottet var med och planerade, och var även med under kvällen och hjälpte till. 

 
Slutligen 
Stort tack till hela utskottet som gjorde ett grymt jobb under hela året! Det var givetvis tråkigt 
att behöva ställa in många av utskottets stora evenemang under våren, och med undantag 
för tackfesten anordnades tyvärr inga medlemsaktiviteter, men vi gjorde vårt bästa för att 
erbjuda en kul variation av saker för D-sektionens medlemmar att göra utanför studierna. 


