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Verksamhetsberättelse 
D-Group 19/20 

D-Group 19/20 hade ett riktigt bra halvår. Vi arbetade mycket för att vara ett gott ansikte ut 
för sektionen och för utskottet vilket jag tycker vi lyckades med. Det var flera evenemang 
som vi arrangerade som gick riktigt bra, vi jobbade på, kämpade och våra samarbeten gick 
bra. Vi var redo för DÖMD. Sedan kom ett nytt halvår, då gick det inte riktigt lika bra.  
 
Medlemmar i D-Group 19/20 
Daniel Kouznetsov, Chief 
Mattias Johansson, Ca$h 
Felix Claesson, Spons 
Carl Wikström, Webb & ÖverDomare 
Amitis Samadi, Biljett & U-Lag 
Anton Hellström, PR & Event 
Emilia Reinisch, PR & Personal 
William de Brun Mangs, Mat, Sittning & Miljö 
Alex Wahlgren, J^8 
Richard Johansson, Trykk 
Nils Rubensson, Trykk 
Gustav Stål, Öl & Bar 
Fredrik Tegnell, Werk 
 

Nolle-P 
Vi var med och hjälpte STABEN samt agerade faddrar under hela Nolle-P där vi bland annat 
arrangerade lunchtävlingen D-Rift, Repmarschen, Nollesitsen och Nollefinalen tillsammans 
med ett antal andra festerier (Bi6, Y6, FM). Vi hängde även med på hajken där vi hade en 
tokjämn dragkamp mot draglaget och häfvde med häfvarna. 
 

Höst 
På hösten arrangerar D-Group en del mindre evenemang så som Julfesten, Åvvefix, 
Åvveinvigning och som var nytt för i år, en cykelfest med Donna. Vi arrangerade även ett 
större evenemang, Tenta- & Omtentakravallen. 
 
Åvvefix 
Vi bokar salar där Ettan får komma och fixa sina åvvar lagom till… 
 
Åvveinvigningen 
Arrangeras tillsammans med Lärarsektionens festeri, LÄX-mästeriet, och hålls på 
Vallamassivet. Flera utskott från båda sektioner kom och höll i fulvinsstationer där Ettan fick 
sina åvvar rejält invigda. 
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Cykelfest med Donna 
Nytt för i år. Ett antal från båda grupper gick ihop och planerade cykelfest där alla på 
sektionen var inbjudna. 
 
Julfesten 
En finsittning på KK som vi arrangerade tillsammans med Lärarsektionens festeri.  
 
Tenta- & Omtentakravallen 
En två-dagarskravall som vi arrangerar tillsammans med TBI-sektionens festeri, Bi6. Detta är 
ett av D-Groups större evenemang och det var planering som löpte fr.o.m. våren fram tills 
november samma år. Kan stolt säga att detta evenemang gick riktigt bra, vi sålde slut 
lördagen och öppnade Kårallen i tid båda dagar. 
 

Vår 
Vi fick nykomlingar i form av nya Chief och Ca$h vilket vi tyckte var oerhört kul och de fick 
snabbt en crash course i hur det är att vara en Groupie. Vi arrangerade en finsittning, 
Propexus Glador, tillsammans med Oralspex som är Logopedsektionens festeri. Vi hade en 
”Sök D-Group 20/21” pub på HG. Vi planerade DÖMD. 
 
Propexus Glador 
Detta är en sittning som brukar vara på KK men i år blev på HG då vi inte brukar sälja 
biljetter för att fylla hela sittningssalen på KK. HG blev lagom stort och sittningen gick bra. 
 
Rekryteringspub på HG 
Detta gjordes för att öka sökandet till nästa års D-Group och arrades bara nån vecka efter 
pryos blev invalda. Vi ställde upp piltavlor och alla fick komma och kasta pil, mingla och 
ställa frågor om de var sugna på att söka D-Group 20/21.  
 

DÖMD 
Given tradition att alltid iterera DÖMD litegrann, att kräma ur lite extra och komma på nya 
idéer för att maximera LiU:s absolut fetaste festhelg. Detta hade vi förstås planer på och det 
var otroligt många timmar som gick åt till att planera detta, vi satte igång med 
brainstormandet av idéer redan som nyinvalda första våren. När vi väl hade nästintill allting 
klart, allt trykk beställt, artister bokade, sponsorer satta, etc. får vi en världsomfattande 
pandemi. En gräns sätts på 500 personer vid offentliga evenemang och vi börjar spåna på 
hur vi ska lyckas göra detta till något bra för bara 500 personer, kort därefter sänks gränsen 
till 50 personer och drömmen om DÖMD försvann.  
 
Stort tack för förtroendet, ses (förhoppningsvis) på DÖMD 2021. 
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