
Postbeskrivningar Crew 21/22

Ordförande

Vice ordförande/Spons

Kassör

Vad innebär din post? Ordförande ser till att alla är taggade och mår bra så att de kan 
fortsätta vara fabulous. Sen bokar ordis också möten, agerar bollplank och ser till att alla gör 
de som ska göras.

Roligaste med din post? Att få lära känna alla goa människor från olika sektioner och ha 
stört kul med dem. Väldigt kul att testa på en ledarskapsroll också!

Bästa minnen med crew 20/21? Bästa minnet från i år var vår interna surfresa till Portugal, 
som vi tyvärr inte kunde göra för fler pga restriktionerna. Sen hade vi en riktigt kul kickoff/-
fuckoff också.

Vad innebär din post? Om du gillar att ha koll på vad som händer, sök kassör! Som kassör är 
du ansvarig för föreningens ekonomi, detta innebär allt från bokföring till budgetering o sånt 
kul. Du har ofta sista ordet och ser till att det finns en ekonomisk plan inför alla feta event o 
resor. 

Roligaste med din post? Det roligaste med att vara kassör är att du har nära kontakt och får 
bolla idéer o siffror med alla vilket är mysigt!! 

Bästa minne med crew 19/20? Måste ändå ge den till surfen och hänget i Portugal. 

Vad innebär din post? Sponsdelen av posten är mest aktiv innan Nolle-P och inför våra 
egna aktiviteter och evenemang. För att få lite fler ögon på oss under dessa perioder är 
det kul att kunna ge ut något till de som kommer förbi. Detta kan vara vad som helst från 
en inslagen dumlebit till att exempelvis lotta ut en tröja av något slag. Det blir då ditt 
ansvar att försöka nå ut till företag om samarbeten.

Under resterande tid sitter du på den breda posten vice-ordförande, här får du hjälpa alla 
poster och utskott med allt möjligt. Du får också välja själv lite vad som kan förbättras och 
jobbas på i föreningen.

Roligaste med din post? Du får bra koll på vad som händer i föreningen, och eftersom du 
inte alltid har ett tydligt ansvarsområde har du möjligheten att hjälpa till med just dom 
uppgifterna du tycker verkar roliga.  

Bästa minne med crew 20/21? I ett relativt händelselöst år i övrigt så gjorde vi ändå det 
bästa av det. De bästa minnen skapades dock tack vare att vi hade möjligheten att tidigt 
åka på en kick-off resa till Portugal.



Eventansvarig

PR/Info

Surfutskottet

Wakeutskottet

Vad innebär din post? Som eventansvarig har man som uppgift att planera liksom styra upp 
event för LiU Water & Wind. Man ska helt enkelt se till att visa upp föreningen genom feta 
externa event men också se till att crewet alltid har en intern fest att se fram emot!

Roligaste med din post? Att man får vara med och bidra till en superhärlig gemenskap och 
socialt sammanhang för både gänget och medlemmarna! 

Bästa minnen med crew 20/21? Inget slår eftermiddagshäng med Sangria på Portugals 
stränder.

Vad innebär din post? Som PR/Info ansvarar du för all layout utåt. Uppdatera Instagram, ha 
koll på hemsidan, beställa tryck, fotografera och svara på mail. 
 
Roligaste med din post? Att få använda sin kreativa sida och jobba tillsammans med alla 
andra utskott.

Bästa minnen med crew 20/21? Portugalresan, att få spendera en hel vecka 24/7 med ett 
galet gäng är svårslaget!

Vad innebär surfutskottet? Vårt utskott innebär i första hand skratt, glädje, kärlek och surf. I 
andra hand kommer det faktiska arbetet att planera och genomföra surfresor och andra 
underbara aktiviteter. Tidigare år har vi varit i Portugal, Marocko och Biarritz (Frankrike). I år 
kunde vi tyvärr endast genomföra en intern resa på grund av coronch, som gick till Portugal. 

Roligaste med surfutskottet? Det roligaste är att ingen vet vad fan den håller på med men 
det blir surfresor ändå.

Bästa minne med crew 20/21? Strandhäng och hattsittning i Portugal var helt otroligt.

Vad innebär wakeutskottet? Wake gänget här! Vi i Wake är ett gäng på 3 personer som 
håller i onsdagswaken och den legendariska resan till Fagersta. 

Roligaste med wakeutskottet? Det bästa med wake är att man träffar mycket människor, lär 
sig planera och får hänga med gänget mycket. Man behöver inte ha wakat förut ska man 
veta, man kan lära sig! 

Bästa minne med crew 20/21? Våran wake tävling vi höll i som blev så himla uppskattad. 
Så gör som Avici sa "Wake me up"!!



PR/Info

HÄNG MED OSS!!!

Vindutskottet

Dykutskottet

Vad innebär vindutskott? Att arrangera feta evenemang med fokus på vinden i håret. Det 
kan till exempel innebära härliga segelkvällar på Roxen, en vindsurfingshelg på bästkusten 
eller kiteresor till södra Europa. 

Roligaste med vindutskottet? Det bästa med vårt utskott är att vi är så himlahimla mångsidi-
ga. Medan övriga utskott enbart utövar en aktivitet maxar vi med tre feta aktiviteter, seg-
ling, kite- och vindsurfing. Det behöver inte ens argumenteras för att sammanhållningen är 
och kommer alltid vara BÄST! 

Bästa minne med crew 20/21? Vi hade en magisk sensommarkväll med segling på Roxen. 
Sådana tillfällen, det är LIVSKVALITÈ!!

Vad innebär dykutskott? Dykutskottet är för oss i WW´s som hellre är under ytan än på 
vågen. Vi ordnar årligen resor till spännande destinationer för att se vad havet har att 
bjuda på. Fördelen med dyk är den näst intill oändliga variationen av resmål, från tropiska 
korallrev till dyk mellan tektoniskaplattor i Island.

Roligaste med dykutskottet? Varje dyk är unikt och garanterar ett minne som förblir länge 
framöver.

Bästa minne med crew 20/21? Under sommaren anordnade Dykutskottet en kräftskiva för 
hela föreningen som blev lyckad enligt många recensenter.

LiU


