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Våren 2020
På vårmötet i april 2020 blev Erik Halvarsson och Fredrik Martinsson invald till
Aktivitetshanterare och Aktivitetskassör, respektive. I samband med sektionens
rekryteringsperiod valdes gruppledare för Aktivitetsgruppen (även kallat AktU, som jag
kommer använda som förkortning i resten av verksamhetsberättelsen) och D-LAN. Båda
posterna tillsattes utan problem, trots lågt söktryck. Denna rekrytering hamnade ganska sent
på våren, och därför kunde inte rekrytering för gruppmedlemmar starta förrän hösten.

Förra årets D-Band hjälpte nya bandledaren sköta auditions för nya bandmedlemmar så att
alla poster blev tillsatt utan problem. Bandet kunde därför börja repa under våren.

Hösten 2020
AktU deltog under Nolle-P för att marknadsföra gruppen för de nya studenterna, men
eftersom bara gruppledaren var invald behövde Aktivitetshanteraren och Aktivitetskassören
kliva in för att hjälpa till. D-Band höll i en spelning under Nolle-P. Både AktU och D-LAN hade
rekryteringar under september; båda grupperna hade bra med ansökningar och samtliga
poster blev tillsatt utan problem.

AktU
Under hösten hann AktU bara hålla i någon enstaka brädspelskväll och rollspelskväll innan
Covid-pandemin satte stopp på alla fysiska evenemang. Ett av de evenemang som hann
genomföras innan restriktionerna var ett introhäfv tillsammans med häfvfaddrarna från
Nolle-P. Efter det krävdes en liten omställning, men de kom ganska snabbt igång med att
hålla i spelkvällar och två filmkvällar över AktUs Discord-server. Utöver de första
spelkvällarna var det väldigt lågt tryck på AktUs evenemang, och på grund av detta var
arbetsmoralen låg.
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D-LAN
D-LAN planerade under denna period för vårterminens D-LAN. På grund av Covid-pandemin
var det väldigt osäkert om LANet kunde genomföras. D-LAN fortsatte utforska Terra som ett
alternativ till Kårallens matsal för att hålla i LANet, och kom till slutsatsen att ett LAN skulle
kunna hållas där utan problem. Med det planerades LANet att hållas i Terra. I december
bestämdes det att eftersom det var osannolikt att restriktionerna skulle släppas i tid skulle
LANet genomföras i den mån det gick på distans.

D-Band
D-Band lyckades bara få in en spelning innan Covid-pandemin satte stopp på alla fester och
evenemang där de hade planerat att spela. D-Band spelade online i samband med
sektionens julstream i december.

Våren 2021
Verksamheten var fortfarande väldigt begränsad på grund av den pågående pandemin.

AktU
AktU fortsatte hålla sina evenemang på distans, med varierande succé. I början av våren
hölls det i två Bob-Rossing med AktU kvällar där deltagarna fick måla med efter en Bob
Ross video. De var ganska nischade evenemang med ganska lågt tryck, men var
uppskattad av deltagarna. Under våren hölls det två stycken quizkvällar som streamades på
Twitch, båda hade bra deltagande, särskilt den andra där prispotten bestod av fyra stycken
AktU midjeväskor. AktU och Donna höll tillsammans en digital cykelfest, där deltagarna
hoppade mellan rum i AktUs Discord-server. Det bestämdes i samband med TBI att
halvtidssittningen Pi-Balen skulle genomföras på distans, samt att även alla fyror som inte
fick sin sittning förra året också skulle få gå på sittningen. Över hela andra perioden höll
AktU i eventet Walking to Mordor, där sektionsmedlemmar räknade tillsammans alla steg de
tagit tills de nått Mordor. Det planerades att laddas upp videor när särskilda milstolpar
nåddes, men gruppen var inte beredd på hur snabbt sektionen blåste förbi alla milstolparna.
Istället avslutades eventet med evenemanget Hobbit för en dag, där deltagare uppmanades
att klä ut sig till hobbits och kolla på Sagan om Ringen trilogin tillsammans på Discord.

D-LAN
D-LAN kunde inte genomföras som ursprungligen planerat på grund av den pågående
pandemin. Istället hölls D(iscord)-LAN, som var ett samarbete med AktU och Y-AktU, vilket
bestod av flera turneringar som alla streamades online på D-LANs Twitch-kanal.
D(iscord)-LANet gick bättre än förväntat, jämfört med AktUs tidigare spelkvällar som hade
liknande format.
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D-Band
D-Bands verksamhet var fortsatt svårt drabbad, och de kunde bara genomföra en spelning
under valborg, som streamades online.

Medlemsaktiviteter
Det skapades en Tackfestgrupp under hösten 2020, och planeringen pågick in i våren, men
till slut bestämdes det att lägga ner gruppen då det inte skulle vara möjligt att genomföra en
sittning med de rådande restriktionerna.

Slutligen
Tack så mycket till alla i utskottet som arbetade så hårt trots den tråkiga situationen! Vi
kunde inte genomföra allt vi ville, men ni alla gjorde ett riktigt bra jobb för att erbjuda lite
variation i vardagen för folk som annars bara hade suttit hemma själv och gjort samma sak
dag in dag ut. Jag vill också tacka Häfvfaddrarna som tog initiativet att utnyttja utskottets
funktion för att hålla i medlemsaktiviteter för att erbjuda ettan den häfvträning som de inte
kunde få under Nolle-P.


