
20/21 Verksamhetsberättelse
Härmed vill jag och STABEN 20/21 avge följande verksamhetsberättelse för perioden från
vårt inval till och med verksamhetsåret 20/21.

20/21

Jag och Sophie blev invalda av höstmötet 2019 till general tillika kassör för
20/21. Arbete med rekrytering började i princip direkt efter detta,och med hjälp av våra
företrädare så kom vi fram till en rimlig uppsättning av poster till vårt .
Efter många sena kvällar i ett grupprum i C-huset så hade vi fått fram våra resterande
medlemmar. Dessa är:

Adrian Byström Generalen General
Sophie Ryrberg Queen Cashlanthe Kassör
Anna Bergström Visenna af Vaderans Fadderansvarig
Alice Ekblad Kreita Trykk & Biljett
Arvid Westerlund Stregobär BokningsWerk
Casper Jensen Nollgefortz af Kulgeveen Nollegrupp & Fadderkul
Emil Nilsson Haxo Webb & Info
Gustav Eriksson Ernst van Tromboon Karaktär
Lovisa Stålebrink Benfri Mat & Sittning
Payam Tavakoli Tamere Parah Spons
Philip Gunnarsson Dreggobar Kaedwenian BarWerk



Första halvåret

Efter en första träff i December (och en blöt kväll tillsammans på Barbaphesten) så började
arbetet att svetsa samman denna brokiga skara individer till ett benhårt fadderi. Arbetet
började direkt efter tenta-perioden i januari, med ett första officiellt möte där temat skulle
bestämmas. Mötet tog lång tid, med många diskussioner, och efter att alla medlemmar fått
sova på saken så möttes vi några dagar efter vårat första möte och valde temat Witchers.
Då planen var att hinna sy färdigt stassen till DÖMD så sattes stassgruppen i arbete till att
komma fram med en cool och tuff stass. Arbetet med att sy, sprätta och sjunga sattes igång
så fort planen för stassen var finaliserad. Utöver detta så började också planeringen för vårat
nolle-p att sättas igång, med möten både internt och med andra fadderier om hur vi skulle
dela upp de två veckor som period 0 innefattar.

Tyvärr så hade världsläget andra planer för oss. Under mitten av våren gick
folkhälsomyndigheten ut med Covid-19 hade pandemiförklarats. Detta satte om något
käppar i hjulen för oss. Det första njurslaget från detta var att vårt temasläpp på
DÖMD-lördagen inte kunde genomföras.
Istället för att hoppa över att få hålla ett temasläpp så valde vi boka Kårallens matsal själva
för att med otroligt mycket hjälp från forté så digitaliserade vi vårt temasläpp som en stream
på STABENs youtubekanal.

Temasläpp var inte det enda som förlorades till världsläget. Under våren så fortsatte vi, efter
direktiv från universitetet, planera period 0 efter vanlig ordning. I slutet av Maj fick vi nya
direktiv. Mottagningen år 2020 skulle ske på ett smittsäkert (och vingklippt) sätt. All planering
vi hade gjort under våren behövde göras om, nya bokningar var tvungna att göras, och vi i
STABEN fick tyvärr inte mycket till sommaruppehåll från vårt studiesociala arbete. Detta var
självfallet något vi hade förutspått, så en del planeringsarbete hade redan utförts för ett
pandemi-p. Trots detta krävdes det otroligt mycket arbete från oss i STABEN under
sommaren, och jag riktar all tacksamhet till mina resterande medlemmar som visade otroligt
driv och passion för att göra Nollans första tid på LiU som bra som möjligt, trots
omständigheterna.

Sommaren

Som ovan nämnt så fortsatte STABENs planeringsarbete sent in på sommaren. Nya
bokningsmöten med resterande fadderier på universitetet hölls, och många nödlösningar var
tvungna att hittas. En av dessa var vad vi skulle göra med Aristocats traditionsenliga
föreläsningsserie. Då vi inte fick hålla något sådant på plats frågade vi katterna om de kunde
tänka sig att spela in föreläsningarna så att vi kunde släppa de på våran youtubekanal. I från
detta så föddes STABENs magasin, ett daglig program på vår youtubekanal där man kunde
se klipp från olika medlemmar av STABEN samt katternas föreläsningsserie.
Mycket annat planerades om, och det var mycket som inte var sig likt en vanlig mottagning.
Då vårt arbete var hårt och vi hade mycket att göra så tog STABEN en helg där vi bara tog
det lugnt. Detta var våran sommarträff, där alla medlemmar träffades på Öland i mitten av
Juli och hade en intensivt avslappnad tid tillsammans, innan mottagningen drog igång på
riktigt.



Augusti, innan Nolle-p

Första veckan i augusti var i vanlig ordning vecka -1 för STABEN. Då samlades alla
medlemmar på plats i Linköping för att finalisera all planeringen och arbete inför
mottagningen. Veckan fylldes av videoinspelningar, marsch och gückelträningar för att slippa
fram den skarpaste mottagningen som vi kunde. I vecka 0 gick vi STABEN över till att helt
hålla karaktär när vi var ute och vandrade på campus, så mycket av arbetet inför Minus
ankomst till campus veckan därpå gjordes i sektionsrummen Netlight och Configura. Den
sista planeringen rullade på, och helgen innan mottagningen började höll vi ett större
faddertok för våra faddrar än tidigare år.

Nolle-p

Minus kom till Linköping den 18:e augusti, och efter en annorlunda repvandring där Minus
fick gå klassvis med kortare rep så kunde de tillslut träffa oss i STABEN. Minus blev insvuren
som Nollan utanför Studenthuset och mottagningen sattes officiellt igång.
Många av eventen kunde inte ske på vanligt vis denna mottagningen, så Nollans schema
fylldes istället med online-event och event i mindre grupper tillsammans med sina faddrar.

Efter två veckors hårt slit från både fadderister och faddrar så blev nollan på fredag vecka
två tillslut upphöjd till Ettan av ett slätrakat och nyklippt STABEN.

Efter mottagningen

I vanlig ordning så består arbetet för STABEN efter mottagningen av utvärderingar,
utvärderingar och mer utvärderingar. Efter att ha hållit möten internt där vi tillsammans
utvärderade allt som har med mottagningen att göra tog vi del av utvärderingar som faddrar
tillika Nollan fick göra via webbformulär. Med dessa som bakgrund satte vi igång arbetet att
skriva våra testamenten som sedan kunde lämnas över till våra efterträdare.
Men våran höst bestod inte bara av administrativt arbete. Då vi inte fick chansen att hålla en
större sittning med våra Nollan under nolle-p, och då världsläget hade lättat något så valde
vi att hålla en sittning för våra Nollan i Oktober. Sittningen hölls i Kårallens matsal och var
uppskattat av alla inblandade.

Efter testamenten hade överlämnats till efterträdare är arbete som STABEN i princip slut. Vi
var behjälpliga med det vi kunde till lill-STABEN, men våren för STABEN 20/21 var i
jämförelsevis med våren innan väldigt händelselös. Detta är naturligt då STABEN-året är
ganska förskjutet arbetsmässigt sektionens verksamhetsår.

Avslutningsvis

För att avsluta denna verksamhetsberättelse vill vi från STABEN 20/21 tacka alla som har
hjälpt oss otroligt mycket under vårt verksamhetsår. Tack till Donna, D-group, Styret och alla
andra utskott och föreningar som har hjälpt oss under mottagningen. Tack till LinTek och alla
andra fadderier som varit ett stort stöd både innan och under Nolle-p. Tack till alla faddrar



och specialfaddrar som var våra ögon, öron, händer, och fötter under period 0. Sist men inte
minst, tack alla Nollan som gjorde vårat nolle-p något som vi aldrig kommer glömma!

För STABEN 20/21

Puss och Kram och tiotusen njurslag
Adrian Byström
General STABEN 20/21


