Verksamhetsberättelse LiU Water & Wind 2020/2021
Verksamhetsåret 2020/2021 för LiU Water & Wind har präglats av Covid-19 pandemin som
för många andra föreningar och resten av samhället. Trots detta har det varit ett otroligt
lyckat år på många sätt. Året började med en inkilning och utkilning av de nya och gamla
aktiva medlemmarna som var väldigt uppskattad. Under sommaren arrangerades en
sommarträff utanför Uppsala för alla aktiva medlemmar under 2020/2021 som också blev
väldigt uppskattad.
Under mottagningsperioden 2020 genomfördes målning i märkesbacken med LiU Water &
Winds nya logotyp som tagits fram under sommaren. Dessutom var föreningen delaktig på
flera nollevandringar för flera sektioner, däribland I-sektionen, M-sektionen, ELIN och
HR-sektionen.
Under sommaren togs beslutet att inte arrangera en officiell surfresa under hösten på grund
av det osäkra läget, istället arrangerades en intern surfresa till Portugal för hela crew i
september. Detta blev en succé och sammansvetsade 2020/2021:s crew ytterligare.
Senare under hösten slog pandemin till återigen och samtliga mindre officiella evenemang
men också interna evenemang var tvungna att bli uppskjutna eller ställas in.
Under februari 2021 anordnades VSR i mindre skala och crew anordnade en egen dag och
deltog på distans.För att göra PR och anordna något sorts evenemang genomfördes ett
längdskidåkningsevenemang som blev väldigt uppskattat och sålde slut fort.
Under mars månad började reryteringsprocessen till nya crew 2021/2022 där en
valberedning togs fram. Antalet sökande till LiU Water & Wind var rekordmånga historiskt
och det var svåra val för att ta fram det slutgiltiga crewet.
Under senare delen av våren siktade föreningen på att anordna tre olika resor i Sverige, då
pandemin bedömdes att minska i omfattning under våren. En dykresa till Grebbestad för
ostrondyk, en vind och surfresa till Varberg samt en wakeresa till Fagersta wakepark
planerades. Tyvärr infördes personlig lockdown i Östergötland under valborg vilket
resulterade i att dykresan och varbergsresan behövde ställas in. Dock genomfördes en resa
i mindre skala till Varberg där endast aktiva medlemmar åkte med på eget initiativ. I
skrivande stund förväntas däremot wakeresan fortfarande att genomföras.
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