Verksamhetsberättelse STABEN 19/20
Härmed vill jag och STABEN 19/20 avge följande verksamhetsberättelse för perioden från vårt
inval till och med verksamhetsåret 19/20.

STABEN 19/20
För snart två år sedan valdes jag och Louise Lago till general respektive kassör för STABEN
19/20, och vi satte snabbt igång med att planera och genomföra rekrytering. Runt en månad
senare hade vi efter många långa dagar i C-huset till sist fått fram vårt STABEN 19/20:
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Första halvåret
Första träffen blev en julig blind-date hemma i min lägenhet som markerade starten på
projektet att svetsa samman denna omaka samling individer. Efter ett kort uppehåll med
(om)tenta-p kickade vi igång våren med att spika vårt tema: Game of Thrones. Ett intensivt
arbete med att sy, sprätta och sjunga satte därefter igång. Våra nyvunna sykunskaper
resulterade sedermera i ett exklusivt temasläpp på Jireels Instagram-story innan det var dags
att till bombastiska toner och mycket rök presentera oss för de tappraste av pilkastare på den
38:e upplagan av DÖMD.

Utöver detta bestod våren självklart av mycket planering, fadderistutbildning,
tvärgruppsarbeten mellan fadderierna och så vidare. Som general ingick jag i LinTeks
generalsgrupp som leddes av mottagningsansvarig för Linköping (MA-L) med löpande möten
(veckovis under vår/höst och dagligen under mottagningen). Våren toppades även med en
hejdundrandes fest i och med Slasquen som avhölls med mer arktiska inslag i jämförelse med
föregående års mer subtropiska motsvarighet. Parallellt med detta så rekryterades en stabil
uppsättning faddrar och specialfaddrarna fick ett särskilt välkomnande med kickoff innan
sommaren. Nytt för året var Överbiljettfadder, som ledde biljettfaddrarnas arbete, samt några
fördefinierade ansvarsområden inom ÖF.
Då den mesta planeringen kunde skötas under våren var tempot under sommaren relativt lugnt
och tid fanns till att istället ladda batterierna inför mottagningen. Sommaren bjöd i alla fall på en
härlig sommarträff utanför Vadstena, med besök i Vadstena City för fotografering och oavlönat
arbete som turistattraktion.

Show time – augusti!
När så augusti kom så var det dags att återsamlas på campus för två intensiva
förberedelseveckor med inslag av lite trevliga festligheter. Möte på möte, marscherande,
gücklande och slutplanering var melodin för veckorna som avslutades med fadderutbildning
och en regnfylld kickoff för våra kära faddrar.
Sen var det då äntligen dags för mottagning. Campushallen blev vårt första möte med Minus, och
sen följde två maxade veckor med en lång rad traditionsfyllda aktiviteter som avslutades med
nollesittning & nollefest i D-Groups regi fredag “vecka 2”. Detta var nytt för året eftersom
Utediscot flyttat till lördag vecka 3, och tiden för den aktiva mottagningen kunde därmed
tacksamt kortas av en vecka – även om vi höll aktiviteter såsom redovisningssittningen veckan
efter då vi hade avslöjat oss.

Hot & utrymning fredag första mottagningsveckan
En särskild händelse 2019 värd att lyfta här är hotet mot LiU och beslutet att utrymma alla
campus eftermiddagen fredag den 23 augusti. Detta gav stor verksamhetsmässig påverkan för
all campusverksamhet (tentamen, undervisning etc.) samt på mottagningsverksamheten. Allt
gick bra, men den allmänna oron och osäkerheten var stor – dels för att fadderierna inte övat på
eller förberett sig för dylika händelser (detta är nu ändrat!), men kanske främst för att
informationen från universitetet var såväl sen som bristfällig (som de nu har behövt stärka).
Den misstänkte greps av polis under början av kvällen, vilket gjorde att faran ansågs över och
campus & verksamhet kunde tacksamt nog återstarta redan dagen därpå.
För vår del blev kvällens aktiviteter med Aristocats gasqueföreläsning och efterföljande ärt &
punch-sittning inställd, och samma öde drabbade också MPiRE & Urfadderiets Dinolympiska
Disco DunkaDunka (Nolledisco 2) på Kårallen, där D-Nollan skulle avslutat kvällen. För att
kompensera för detta lyckades vi tillsammans med hjältarna i Aristocats (och hjälpsamma XGroupies) att återskapa föreläsningen på hajken i Svartåfors dagen efter för en unik
gasqföreläsning & labb ute i det fria. En spektakulär helikopterinflygning kickade igång
STABENs deltagande på hajken, som också kom att skilja sig lite från det vanliga – allt för att
ingjuta ny energi efter de oroliga inslagen dagen innan.

Efter Nolle-p
När mottagningsperioden så var över var det dags att nyrakade och nyfriserade försöka återgå
till någon form av normalt liv. Ett antal utvärderingsmöten hölls internt, enkäter skickades ut
till såväl faddrar som ettan och vi testamenterade våra lärdomar till kommande efterträdare. Vi
höll en tackkväll för “topp-10” (de faddrar som jobbat flest arbetspass – nytt för året) samt en
tacksittning för specialfaddrar. När alla var avtackade bjöd vi in våra familjer till en heldag i
mottagningens tecken som avrundades med en sittning tillsammans med Urf & familjer.
Hösten fortsatte med blandad repp och skönsång, och som krona på verket jobbade vi till solen
var uppe igen på Omtentakravallen. Några veckor senare fick vi våra efterträdare, och resten är
så att säga historia.
Under resten av det “formella” verksamhetsåret har vi inte gjort mycket, vilket är naturligt med
tanke på det förskjutna STABEN-året i förhållande till sektionens verksamhetsår. Under årets
mottagning marscherade vi dock åter på campus, och visade nollan hur man bäst äter frukost i
goda vänners lag. Vi höll även en i allra högsta grad väl improviserad (iallafall enligt oss själva!)
live-bingo på kvällen, som potentiellt underhöll oss själva och gamla faddrar mer än årets
nollan. Nära 800 tappra visningar skvallrar dock om att det inte var ett fullständigt bottennapp
ändå!

Avslutningsvis
Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och stöttat oss i vårt arbete – framförallt alla
faddrar som engagerade sig i mottagningen! Tack till sektionen för ett härligt år och en lyckad
mottagning, samt tack till LinTek & övriga fadderier för gott samarbete!
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