Verksamhetsberättelse LiU Water & Wind 2017/2018
Skrivet 18/04-2018

Året I LiU Water & Wind har bestått av många återkommande evenemang och idéer samt en del
nya. För första gången skrevs en årsbudget i hopp om en mer noggrann ekonomisk planering.
Årsbudgeten användes till och från som referens men följdes inte stenhårt. I början av året gjorde vi
även en gemensam planering som lades ut i en timeline.
Föreningens utskott har jobbat på väldigt bra och vi har varit och surfat i Marocko och Teneriffa,
dykt i Thailand och Sverige, seglat på roxen, kitesurfat i Varberg och åkt wakeboard i Fagersta – och
ännu mer är planerat för slutet av året.
Utöver de sportrelaterade evenemangen började vi året med att sätta upp en vattenrutschkana i
vallamassivet som blev väldigt lyckad; väderansvarig gjorde ett toppenjobb, valla skivgarde var där
och spelade musik och stämningen var på topp! Vi har även nått ut till rekordmånga sektioner under
Nolle-P, haft en väldigt lyckad monter på kalasmottagningen där vi delade ut spons i form av
kvargsåser och proteinshakes samt gjorde mycket bra PR i Colloseum under rekryteringsperioden.
Varje månad har de olika utskotten, ibland själva och ibland tillsammans, anordnat roliga aktiviteter
för hela föreningen. Utöver det har vi anordnat två sittningar, en tillsammans med 720 och en där
vardera föreningsaktiv fick bjuda in en utomstående gäst.
Under året har föreningen köpt in en stor vepa märkt med förenings- och utskottsloggor samt 10st
brassestolar, också märkta med vår logga, för att användas i marknadsföringssyfte.
Vi har gått från 1914 till 2210 facebooklikes, från dryga 330 instagramföljare till 583 och från dryga
800 medlemmar till ca 1050.
Som pricken över I:et gick vi även ut som segrare i den prestigefyllda tävlingen Valla Saucer Rennen!
Året har varit förgyllt av alla glada föreningsaktiva och har varit väldigt roligt!
Fredrik Almin
Ordförande 2017/2018

Verksamhetsberättelse Vice ordförande och sponsoransvarig 17/18
Under 17/18 har jag som Vice/Spons suttit med i Ledningen. Här diskuterar vi olika saker som berör
föreningen på lokal nivå. Ledningen har inte varit jätteaktiv under 17/18 utan vi har satsat på
styrelsen istället. Det menar att alla utskottsordföranden får vara med under alla diskussioner som
sker, gällande olika slags händelser och förändringar. Som Vice/Spons sitter man även i Styrelsen.
Under året har jag främst jobbat med spons-delen. Då det har varit tuft att få fram ren pengaspons
så har det endast varit produktspons & rabatter.
Exempelvis Njie till kalasmottagningen, Vattensport.se bidrog med rabatter hos dom. Xylem &
Tekniska verken hjälper till med vattenrutschkanan. Nordic Wellness tävlade ut 6-månaders
träningskort.
Sammanfattningsvis har året handlat om att få företag att veta om att vi finns och även få dem att
kanske investera I oss. Som det se rut nu är det då produktspons.
Sponsmall gjordes, bara en grund dock.
Föreningströjorna ska överlämnas bättre och mer kommunikation än förra året!
Evelyn Post
Vice ordförande och sponsoransvarig 2017/2018

Verksamhetsberättelse Eventansvarig 17/18
Att ordna med event låg tidigare på posten PR&Info och flyttades i år ut till en helt egen post:
Eventansvarig. Som namnet på posten skvallrar om så har mitt främsta mål för året har varit att
knåpa ihop nya roliga event för året. Jag har under året varit ansvarig för de sittningarna som vi haft i
crewet och den vi haft tillsammans med våra kompisar i 720. Har även varit med och styrt upp
musikquiz på KK. Några av de roliga nytänkande event vi hittade på fick vi tyvärr lägga ner då vi inte
lyckades få ner priset tillräckligt för att känna att det var genomförbart för en studentplånbok.

Jag har även varit huvudansvarig för planeringen och genomförandet av stationer under nolle-p,
både på hösten och våren, och försökt att inkludera stationer på tekfak, filfak och medfak.
Elin Stenlund
Eventansvarig 2017/2018

Verksamhetsberättelse dykutskottet 17/18
Genomförda kurser:
2 st prova på-dyk, totalt 12 deltagare
1 Open Water-kurs, totalt 8 deltagare
1 Torrdräktskurs, totalt 8 deltagare
Genomförd resa:
1 resa till Khao Lak, Thailand, på vilken totalt 16 studenter följde med. Resan förflöt utan problem
och alla verkade nöjda och glada.
Övriga genomförda evenemang:
Vi valde att ha ett destinationssläpp inför Thailandsresan i form av ett musikquiz på KK. Quizet
genomfördes utan problem. Närmare inpå resan valde vi även att planera en brunch tillsammans
med resenärerna, på vilken ca hälften kom.
Återstående planerade kurser:
1 Open water-kurs
1 Torrdräktskurs
Återstående planerade evenemang:
Utskottet planerar att ha en återträff för resenärerna som följde med till Thailand, samt att lägga
upp en film från resan på föreningens sociala medier-kanaler.
Utskottets arbete under året:
Det har varit ett intensivt år för utskottet, och vi har jobbat mycket med att synas så att studenterna
vet vart de ska vända sig ifall de är intresserade av dykning. Arbetet har i det stora hela gått bra och
vi är nöjda med vår insats. Vår förhoppning är att den goda kontakten med Linköpings dykcenter ska
bli ännu bättre, och att utskottsarbetet med just dykkurser blir en vana snarare än ett nytt projekt
varje år.
Julia Timan
Ordförande dykutskottet 2017/2018

Verksamhetsberättelse seglingsutskottet 17/18
Början av höstterminen gick åt till att diskutera vad vi har för mål med seglingsutskottet detta året.
Vi hann få ihop ett par onsdagsseglingar men tyvärr slutar Linköpings segelsällskap segla ganska
tidigt i september redan. En jollesegling var inplanerad som inte blev av. Sedan diskuterade vi en
större resa med hyra av större båt men fick tyvärr inte planeringen att gå ihop vilket gjorde att den
inte heller blev av. Däremot kommer vi ha en liten kurs i kappseglingsregler nu under våren och ett
flertal onsdagsseglingar. Dessutom försöker vi få till ett lag i samarbete med LSS till Allsvenskan div-1
i segling till hösten.

Johanna Heide
Ordförande Seglingsutskottet 2017/2018

Verksamhetsberättelse surfutskottet 17/18
Under verksamhetsåret 16/17 har surf anordnat följande evenemang:
Myskväll för hela föreningen tillsammans med dyk i oktober.
 fixade bål och härlig atmosfär i colonia
Höstens surfresa som gick till lapoints surfcamp i Marocko,Taghazout 11-18
november. 43 platser.
 Började planera direkt när vi blivit invalda (boka tidigt!!)
 Resan låg inplanerad i teknologernas andra vecka i HT2 istället för den första →
även många från filfak kunde följa med
 Marknadsföring med lunchtävlingar, facebook-event och flyers
 Biljettsläpp i slutet av september i skrivsalen
 Kickoff bjöd på bål i salen på Colonia
 Vlogg gjordes under resan (fett uppskattat)
 Utvärdering i google forms
 Gick med vinst
Reunion med Marockogäng på KK
 bokade bord vid torsdagsquiz
 verkade vara uppskattat
Föreningsaktivitet på prison island
 Drack öl och löste knepiga problem
 inte så många som kunde
 väldigt kul
Vårens surfresa gick till Twin Fin surfcamp på Teneriffa 7 till 14 april. 20 platser.
 Började planeringen innan resan till Marocko gick av stapeln
 Resan låg inplanerad i teknologernas andra vecka i VT2 (efter påsk) istället för den
första → även många från filfak kan följa med
 Marknadsföring genom facebook, lakan och kolloseum
 löpande biljettsläpp
 Kickoff på Flamman (bokade bord)
 Kommer inte gå med vinst och surfcrew fick 15% rabatt på paketpriset för campet
Planerade aktiviteter innan sommaren
Sommarens surfresa lär gå till stoke surfcamp i San Sebastian under
omtentaperioden den 2-9 juni.
 Marknadsföring pågår, allt annat klart
Fabian Olsson
Ordförande surfutskottet 2017/2018

Verksamhetsberättelse vind- och kitesurfutskottet 17/18
Ordföranden kom inte lite sent då det var en som hoppade av terminen innan.
Vi genomförde en spontanresa för 10 personer till Varberg, det var väldigt trevligt.
Vi borde ha mer möten för att få en bättre gemenskap i laget
Nu skall vi åka till varberg igen, vi kitesurfar på.
Vi har varit bra på att genomföra det vi planerat, men vi kanske skulle planera lite mera
nästa år.
Det har varit ett kul år med ganska mycket kitesurf (inte så mycket vindsurf) och det är det
absolut viktigaste med denna föreningen. Att man skall ha det skoj med sin sport och sina
vänner.
Felix Barret
Ordförande vind- och kitesurfutskottet 2017/2018

Verksamhetsberättelse wakeboardutskottet 17/18
Under verksamhetsåret 2017- 2018 anordnades två resor till Fagersta kabelpark, en på hösten och
en på våren (våresan har inte genomförts i skrivande stund). Höstresan blev väldigt lyckad med 28st
deltagare (exklusive de fyra utskottsmedlemmarna) och förhoppningarna är att vårresan blir likadan.
Ett samarbete skall inledas med Linköpings Kabelsportsförening med start i början av maj. Tanken är
att till en början skall den numera så kallade “onsdagswaken” äga rum varje onsdag under de
varmare delarna av terminerna där medlemmar i föreningen kan komma och åka/prova på wake i
parken för en billig peng.
I övrigt var avsikten att efterdraget skulle genomföras, men pga diverse omständigheter blev så inte
fallet. Wakeutskottet anser dock att efterdraget är ett roligt och intresseväckande evenemang som
om möjligt bör genomföras kommande år.
Oscar Spinos
Ordförande Wakeboardutskottet 2017/2018

