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Verksamhetsberättelse DKV 22 
 

Läsperiod 3  
Under läsperiod tre höll DKV i häfv i pub 11an med god uppslutning från H-sektionens medlemmar, 

samt medlemmar från andra sektioner. Vidare arrangerades även ett tillfälle med pub samt ET-raj 

under läsperioden, även dessa hölls i pub 11an.  

Lättare planering inför kommande mottagning började planeras med nollK och H6.  

Utöver de arrangemang som specificerats i stadgan startade DKV upp ett bygglag för Cortègen där 

samtliga H-sektionsmedlemmar var välkomna att delta.  

 

 

Läsperiod 4 
Under läsperiod fyra började planeringen inför mottagningen ta fart på allvar ihop med de andra 

kommittéerna på sektionen. Allt från fotografering till modulen till lokalspecifika behov stod på 

agendan. Under läsperioden höll DKV i häfv samt pub med gott resultat.  

Cortègen hade stort fokus under första delen av läsperioden, det var ett lyckat företag då så mycket 

som 60st personer deltog. Laget bestod av H-medlemmar från alla läsår vilket resulterade till en god 

möjlighet att bekanta sig med nya personer.  

DKV passade även på att måla sektionsmärket på Johanneberg innan byggveckan startade.  

 

Slutligen arrangerades ett ET-raj innan sommarledigheten. Detta ET-raj brukar historiskt sätt ha ett 

sämre deltagande då de flesta rest hem eller börjat jobba efter sista tentorna. I ett försök att få bättre 

uppslutning testade vi hålla ET-rajet utomhus på hjärnan vilket var mycket lyckat. Med partytält från 

LF och burgare från Rustet blev det ett bra avslut innan sommaren.  
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Läsperiod 1 

Två veckor innan mottagningen spikades den sista planeringen och häfvöl i mängder köptes in. 
Eftersom detta var första mottagningen på två år utan restriktioner hade vi god kontakt med tidigare 
år för att upprätthålla de traditioner som funnits, exempelvis skylift på Götaplatsen.  
Under själva mottagningen var DKV på plats varje dag och medverkade i de flesta arrangemang på ett 
eller annat sätt, exempelvis förhäng eller gyckel. 
DKV’s egna arrangemang bestod av följande:  
 

- Välkomnande av nollan på Götaplatsen med lek och spex under hela dagen.  
- Häfvföreläsning för nollan. (Nytt för förra årets mottagning). 
- Efterfest efter ”Sittning a la’ H”. 
- Häfvträning på hjärnan. 
- Noll-Häfv i två etapper. 
- Häfvträning för nollan-laget inför NollpoQuarlen. 
- Dagarna D.  

 
Sammanfattningsvis var arrangemangen uppskattade av nollan vilket styrktes i undersökningen efter 
mottagningen. Vi satsade mycket på häfv detta år och hoppas att detta bidragit till att stryka 
intresset för häfv på sektionen.  
 
Efter mottagningen höll DKV en gasque och förhäng ihop med EKAK vilket vi hoppas var uppskattat 
av sektionens medlemmar. Det var en kul möjlighet för att kunna bygga gemenskap mellan H och E-
sektionen.  
Avslutningsvis höll vi i vårt största ET-raj i kårhuset på Lindholmen. Detta var ett relativt påkostat 
arrangemang och vi hoppas att även detta arrangemang kom att uppskattas av alla deltagare.  
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Läsperiod 2 

Läsperiod två rivstartades med planering inför den kommande aspningen. Ett stort gäng aspar deltog 
under fem aspnings-arrangemang.  
Tröjtillverkning var det första arret som på kvällen avslutades med en mindre lära-känna sittning.  
Asparna fick därefter testa på att arrangera en sittning för oss vilket de fixade med bravur.  
Vidare fick asparna testa på att arrangera ett officiellt häfv och lära sig häfvets alla konster och 
regler. Till sist hölls en myskväll och en ohm-sits där asparna hade möjlighet att träffa våra pateter. 
Vi anser att aspningen vart lyckad och vill rikta ett stort tack till alla som deltog.  
 
Avslutningsvis har DKV börjat skola in de kandidaterna.  

 

 
Ordförande Johan Dittmer DKV-22 
Göteborg 2023-02-23 
 



Ekonomisk Berättelse

DKV-22 började året med en ingående balans på 25.768,65 Kr. Målet från DKV-21 var att
lämna över med 25 000 kr. Då den ingående balansen låg nära målet på 25 000 Kr så var
vårt mål att spendera en likvärdig summa på våra arrangemang för att därmed lämna över
till DKV-23 med 25 000 Kr. Detta gick som planerat och vi riktigt nöjda att kunna leverera
detta resultat trots stora svängningar i budgeten.

Nedan kommer de arrangemang / budgetposter som avvek mest från budget att redovisas:

Arrangemang/bu
dgetposter

Budgeterat resultat Verkligt resultat Orsaker för
differens

Dagarna D Ink: 18 000 Kr
Utg: 33 611.80 Kr

Res: -15 611.80 Kr

Ink: 18 110 Kr
Utg: 29 777,33 Kr

Res: -11667.33 Kr

Mindre
alkoholutgifter,
matutgifter och
utgifter för
engångsgrejer.

Resultat Diff:
3934,47

Sektionsmärken Ink: 5 500 Kr
Utg: 4 000 Kr

Res: 1 500 Kr

Ink: 2 460 Kr
Utg: 3 900 Kr

Res: -1440

Billigare inköp
men mycket
mindre
försäljning. Vi har
dock kvar i lager
vilket kommer
kunna gå åt nästa
år.

Resultat Diff:
2960
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Övriga Utgifter Utg: 2500 Kr Utg: 12943,60 Kr Mycket dyra
kostnader på
silvertejp, också
många Lob
Tejprullar, Rejäl
utgift gällande
saxliften samt att
alla
alkoholtillstång
ingår här.
Också
upprustning av
storbandaren.

Resultat Diff:
10443,60

ET-Raj LP4* Ink: 42 260
Utg: 20 335.60

Res: 21 924.4

Ink: 22 049
Utg 19 740.13

Res: 2 308.87

Rejäl mängd
överbliven alkohol
som inte
återlämnades
utan användes till
andra arr under
mottagningen.

I övrigt gick arret
otroligt bra och
det faktiska
resultatet var
närmare 11 000.

DKV-22 avslutade året med en utgående balans om 25.093,46 Kr. Vi fick hålla tillbaka några
köp i LP2 och låg något nära riktvärdet 25 000. Detta grundar sig i ett missförstånd med
pubF som missat att göra utbetalningar sedan mars månad på totalt 4500 kr. Dessa kommer
att gå vidare till DKV-23 förslagsvis som en övrig inkomst och vi är fruktansvärt nöjda att
kunna lämna över inom budgetmarginal trots dessa uteblivna inkomster.

El�i�� J�n��on, Kas�ör D��-22



Revisionsberättelse
Lekmannarevisorerna

2023-02-01

Revisionsberättelse DKV

Vid granskning av DKV-22´s räkenskaper för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 har jag funnit dessa i god
ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående
värdet på bank stämmer överens med balansrapporten. Ett positivt resultat om 329 kr och 93 öre
uppnåddes i slutet av året med en utgående balans på 36 347 kr och 46 öre. Jag anser att detta kan
överlåtas till DKV-23 så att pengarna kan gå tillbaka till sektionens medlemmar.

De arrangemang och aktiviteter som DKV-22 har utfört under året stämmer överens med deras
instruktioner. Därför föreslår jag sektionsmötet att bevilja DKV-22 ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.

Göteborg den 1/2-2023
Folke Karström
Lekmannarevisor H-sektionen

Bilaga 1c



H6’s verksamhetsår 2022
För drygt ett år sedan, i december så presenterades vi under ett
sektionsmöte som kandidater för H6-22. Strax därefter drog
ovvetillverkningen igång och vi var otroligt taggade på vad året skulle
erbjuda.

I början på februari skulle vi arrangera vår allra första gasque med sittning
och efter släpp tillsammans med stöttning från våra föräldrar i H6-21.
Temat för kvällen var Space Gasquen och biljetterna till sittningen såldes ut direkt. Helgen
innan gasquen puffade H6-22 6A första gasque, detta gjorde vi för att stärka relation mellan
oss och A6 och det va en bra övning inför vår egen gasquen. Kvällen blev jätte lyckad och
alla verkade vara på sitt absolut bästa humör. Inte långt efter gasquen skulle vi hålla den
traditionella överlämnings sittningen som i år hölls igen i  GD. Kvällen blev lång och  otroligt
lyckad och hade inte gått om det inte hade varit för våra fantastiska puffar DKW-22,21. Efter
dessa två närliggande evenemang var H6-22 väldigt trötta men också väldigt taggade för ett
helt år med att hålla såna här arrangemang.

Inte långt efter detta började planering inför CM med A6 som vi hade kommit överens om att
samarbete med. Efter väldigt mycket om och med så beslöt vi temat på gasquen som blev
Skörövargasque. Men innan CM så beslutade vi i H6-22 om att vi ville bjuda H6-21 på en
heldag med roliga överraskningar, detta va ett tack för att  H6-21 hade gjort ett underbart
jobb och stöttning under kandidats perioden.

Sedan började cortege veckan och CM började närma sig. Datumet blev på första fredagen
på cortege veckan och vi visat att det skulle komma oerhört mycket folk. Dock gick inte
biljettförsäljaren mycket segare än vad vi hade trott, men ändå slutsålt. Sittningen gick
jättebra och glenn, glenn och glenn verkade nöjda och sen slog vi rekord för flest personer
på ett eftersläpp under vårt år med 780 personer in. Denna Gasquen tjänade vi och A6
väldigt mycket på även fast vi delade på alla inkomster och vi kämpade oss till en andra
plats.

Två helger efter cm skulle vi hålla gasque igen med temat fredagsmys. Under denna tiden
var vi väldigt trötta efter CM och kortege veckan och det märktes också på
biljettförsäljningen att folk inte va på humör för att gasqua då vi inte sålde några biljetter.
Dock va det många X som ville dela kvällen med oss. kvällen slutade som tur vad med ett
grymt eftersläpp med puffhjälp från desväre sexmästerierna.

I övrigt innan sommarlovet fick vi chansen att puffa LF och bond helgen. Vilket blev två
händelserika dagar med arbetsuppgifter som att stå i bar med mera, något vi nu hade blivit
bekväma med. Dessutom hade vi en teambuilding som spenderades i lysekil som blev en
trevlig avslutning innan sommaren.

Sen kom augusti och mottagningen med dess planering nalkades där vi spenderade två
veckor med planering och filminspelning. Efter halva planerings tiden valde vi att göra det
sista arbetet hos sexmästarens sommarstugga på öland för att tagga igång alla lite extra.
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För att tagga igång ordentligt innan mottagningen, drog vi ihop H:kommittéerna för en
ATO,ute i chalmersbastun i Härryda. För denna goa kväll med många overaller och glada
miner, vill vi tacka alla för att de kom och tillsammans gav en grym start på mottagningen.

Nu var det dags för mottagning och vi inleder den med att köra en sittning föreläsning för alla
nollan, så dom blir taggade och mer förstående om reglerna inför dom kommande
sittningarna. Efter det var det dags för den årliga kräftskiva. Med en härlig blandning av
taggade nollan, X:mästerister och kräftor i mängder, blev sittningen riktigt lyckad detta med
hjälp utav Rustet. Kort därefter höll vi i nollans första bastufäzt ute i Härryda med hjälp utav
DSC. Som grand final så var det dags för mottagnings gasquen med årets tema Fire and
ICE som gick jätte lyckat dock lite svårare att skaffa fram puffar då många av trötta på att
arra i slutet på mottagningen.

Eftersom H6 älskar att arra, skulle vi redan 2 veckor efter mottagningen hålla i ett till arr.
Detta i form av Oktoberfest,  ett tvådagars-arr på Gasquen med sittning och eftersläpp på
fredagen, och endast ett eftersläpp på lördagen. Det blev en himla fest med högtryck och
många goa skratt.

Strax efter detta släpptes destinationen till H6 årliga skidresa. Detta presenterade vi
tillsammans med lite information, under en kort lunchföreläsning. Därefter var det dags att
planera inför den stundande aspningen samt tentaplugga.

November kom och aspningen drog igång. Under aspningen arrangerades en Ohmsits, ett
tackkalas för de som hjälpt oss under året, en aspgasque samt en sittning för asparna. Det
gick strålande för asparna.

Men, innan vi gick på lov var det vår tur att presentera våra fina kandidater, H6-23. Som ni
ser kom de också med! Under kandidatperioden hände det en massa kul, liksom för alla
kommittér. Detta är dock extremt hemligt, så det lämnar jag osagt.

Till sist hade vi den årliga skidresan i tignes med hjälp utav Ucpa, vi blev så många som 152
st som är ett rekord inom H6. Denna resan blev helt magisk tack vara alla som va med.

Med detta sagt känner H6 att vi har uppfyllt vårt mål med att upprätthålla kalaskulturen på
sektionen och hoppas ni har haft det lika kul som vi! Tack för mig!



Ekonomisk berättelse H6-22
Alfred Hallin

Kontobalansen i början av året var på 61 666 kr och 47 öre vilket är ungefär
det dubbla som H6 ska inneha i slutet av verksamhetsåret. Den ingående
balansen överläts till H622 under förhållandet att ett ljussystem skulle inköpas
för komma till användning för sektionens medlemmar. Överskottet på pengar är till stor del
på grund av lönsamma datum för våra gasquer med många fredagar och lördagar. Detta var
speciellt märkbart då det var flertalet år sedan sexmästeriet höll så många gasquer och det
därmed svårt att estimera rimliga intäkter. Målet med verksamhetsåret var att ha cirka 29 000
kr på kontot men landande istället på 62 219kr och 11 öre vilket ger en vinst på 552kr och 64
öre från årets början.

Nedan följer en redovisning av budgetposter där differensen är som störst i deras resultat:

Arrangemang Budget Verkligt
resultat

Differens Orsak för differens

Kandidatgasque - 4 200 kr -1 219,46 kr +2 980,54 kr Denna gasque inträffade en
onsdag vilket brukar
resultera i lägre
marknadsföringsbidrag. Till
eftersläppet kom en hel del
folk vilket gav mer intäkter.

Fredagsmys-
gasque

950 kr 7 718,77 kr +6 768,87 kr Till skillnad från många av
årets arrangemang så hade
vi svårt att sälja biljetter till
gasquen i LP4. Detta
resulterade i en mindre
sittning med färre utgifter
men ett helt vanligt
fredagseftersläpp med höga
intäkter.
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Arrangemang Budget Verkligt
resultat

Differens Orsak för differens

Oktoberfest 7800 kr 37 855,25 kr +30 055,25 kr Detta var ett mycket lyckat
arrangemang med både en
fullspäckad sittning och två
eftersläpp med mestadels
maxantal gäster. Utgifterna
på mat och barmaterial gick
som budgeterat men
mängden gäster i baren
gjorde stor skillnad i
resultatet.

Ljussystemet - 18 000kr -30 000 kr -12 000 kr Då förhandlingarna med
Chalmers ljud och ljus
kommitté LOB gick
långsammare än planerat så
valde vi i slutet mot året att
gå en annan väg, då
ekonomin såg ut att gå
bättre än planerat så höjdes
budgeten efter samtal med
styret. En beställning på
förvaringslådor till
ljussystemet är gjort i slutet
av januari på 13 000 kr för
att vidare göra ljussystemet
till en tillgång för
sektionen.

_________________ _________________
Underskrift Ordförande Underskrift Kassör



Revisionsberättelse
Lekmannarevisorerna

2023-1-31

Revisionsberättelse HNollK

Vid granskning av H6- 22`s räkenskaper för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 har jag funnit dessa i god
ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående
värdet på bank stämmer överens med balansrapporten. Ett negativt resultat om 552kr och 64 öre
uppnåddes i slutet av året med en utgående balans på 62 219kr och 11 öre. Jag anser att detta kan
överlåtas till H6- 23 så att pengarna kan gå tillbaka till sektionens medlemmar.

De arrangemang och aktiviteter som H6-22 har utfört under året stämmer överens med deras
instruktioner, förutom skapandet av en sångbok. Dock har detta ej gjorts på flera år. Därför föreslår jag
Jacob Warger sektionsmötet att bevilja H6-22 ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Göteborg den 31 Januari 2023

Jacob Warger
Lekmannarevisor H-sektionen
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Verksamhetsberättelse NollK22

Läsperiod 3&4

Verksamhetsåret började i December med ett gäng oklarheter som höll på en bit in på 2022. Tidigt på
året började MoS-mötena tillsammans med de andra sektionernas NollK-ordföranden. Även våra egna
möten började ta form, dessa var till en början mest för att vi skulle lära känna varandra bättre. I mars
började våra möten med PA, dessa rullade på ända fram till mottagningen. Vi hade även möten med
de andra kommittérna inför Mottagningen för att kunna jobba så bra som möjligt tillsammans och
försöka uppfylla allas önskemål så gott vi kunde.

När oklarheterna började trappas ned så började arbetet mot mottagningen 2022 trappas upp. De
postspecifika uppgifterna började ta fart, till exempel budgetering, modul och spons. MK arrangerade
ett gäng utbildningar för att ge oss mer kött på benen inför kommande mottagning, vilka höll på
utspritt under våren. Vi tog fram ett första utkast på ett Mottagningsschema. Detta schema
presenterade vi enskilt för alla berörda arrangörer för att säkerställa att alla skulle bli nöjda. I början
av våren började vi även arbetet med att ragga pHaddrar. På slutet av våren åkte vi på teambuilding
till Lidköping där vi fokuserade på gruppdynamik och försökte prata så lite som möjligt om
NollK-arbetet för att istället lära känna varandra.

Efter tentorna lp4 spenderade vi en helg med två långa dagar för att spela in vår fantastiska
Mottagningsfilm, men också för att stämma av inför de kommande planeringsveckorna i Augusti.

I mitten av sommaren åkte vi alla ner till Göteborg för att packa alla moduler som skickades till alla
Nollan. Sommaren präglades även av att ringa alla Nollan för att informera och svara på frågor om
mottagningen.

Läsperiod 1&2
När sommarlovet var slut och det var dags för oss att ses igen för att detaljplanera mottagningen hade
vi en bra grund att stå på då vi hade ett veckoschema att utgå ifrån. Det var två veckor som bestod av
hela dagar tillsammans i Jupiter 123 med planerande inför de 4 kommande veckorna. Tack vare de här
oerhört långa dagarna av planering flöt Mottagningen på bra och det blev 4 veckor som vi kunde njuta
av och är mycket stolta över.
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Vi kunde använda mycket av tidigare års material, vilket underlättade arbetet väldigt mycket. Vi
kunde anpassa mycket av deras material för att försöka göra det ännu bättre. Det var väldigt intensiva
två första veckor med introdagen, nollbrickstillverkning, nolluppdrag, kollot, provsittning och så
vidare. Sedan blev det lite lugnare då vi fick lite mer vila mellan våra egna arr. Med detta sagt så vill
jag ännu en gång säga ett stort tack och grymt jobbat till alla andra kommitteér, styret och pHaddrar
för att ni hjälpte till att göra denna mottagning helt fantastisk. TACK!

När mottagningen var slut var det dags att snabbt ladda om för att planera och arrangera aspningen.
Vi hade ett gäng otroligt duktiga aspar som arrangerade två aspsittningar och en tacksittning för våra
pHaddrar. Vi arrangerade också temadagen och chilla paj där vi fick lära känna våra aspar bättre och
de fick ställa frågor om våran verksamhet till oss och våra UVar. Under aspningen hade asparna även
chansen att gå på mystiska hyddanbesök. Vi la även till ett till asparr det här året,
aspbrickstillverkningen. Det här arret visade sig vara väldigt uppskattat och vi hoppas att det är något
som kommer fortsätta finnas kvar även kommande år. Aspningen avslutades med många väldigt
roliga hembesök. Tack alla aspar för väldigt lyckade arr och roliga hembesök!

Efter ett väldigt roligt och lärorikt år är det till slut dags att säga tack för oss! Vi vill önska NollK23 all
lycka till med den kommande Mottagningen och vi finns alltid här som stöd. TACK!

Evelina Svensson
HØK-22



 
Ekonomisk berättelse för NollKs verksamhetsåret 2022 

Skriven av Lovisa Flodman, Kassör HNollK 22 

Inledning 
Under verksamhetsåret 2022 har vi i HNollK planerat och genomfört Mottagningen 20222. Under 
Mottagningen arrangerade vi sittningar, ett kollo och lite extraaktiviteter genom GP-racet. Målet 
med det ekonomiska verksamhetsåret var att göra en förlust då vi gick på med för mycket pengar 
enligt sektionens ekomiska policy som säger att NollK skall sikta på att ha 25 000 kr på kontot vid 
årets slut. Vi lyckades med att göra en förlust, däremot inte tillräckligt mycket för att avsluta med 
25 000 kr. Innan Mottagningen såg det ut som att vi skulle gå av med 14 500 kr vilket är mer än 
10 000 kr under vårt mål på 25 000 kr. Efter bara första veckan av Mottagningen såg vi att det gick 
betydligt bättre än väntat ekonomiskt och vi beräknades gå av med nästan 27 000 kr. Efter 
Mottagningen och aspningen lämnar vi över 30 802,33 kr till nästa års HNollK, vilket är nästan 
6000 kr över målet på 25 000 kr.  

Årets resultat 
 - 10 343,88 kr 

Nedan följer vissa signifika poster som avvikit från budgeten 

Budgetpost Budgeterat 
resultat

Slutgiltigt 
resultat

Differens Orsak till differens

Provsittnignen 9 800 :- 6 331,79 :- - 3 468,21 :- Vi sålde färre biljetter än vi 
trott eftersom vi hade två 
sittningar efter vandra. Vi 
gjorde även ett större 
alkoholinköp än budgeterat 
för eftersom vi ville ha till 
senare arr.

Bastusittningen - 7 300 :- - 5 523,08 :- + 1 776,92 :- Den största orsaken som 
resulterade i denna differens 
var kostnaden för mat som 
blev över 1000 :- mindre än 
budgeterat för.

Finalsits 9 800 :- 18 200,92 :- + 8 400,92 :- Vi sålde alkohol för nästan 
4000 :- mer än tänkt och 
matkostnaderna blev mycket 
mindre än tänkt, därav den 
stora differensen.
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pHaddersittningen - 3 600 :- - 5 650,76 :- - 2 050,76 :- Vi återlämnade alkohol sen 
tidigare vilket ökade vår 
inkomst sedan blev utgifterna 
för matinköpet mer än tänkt. 
Vid denna tidpunkten ville vi 
dessutom spendera mer 
pengar än planerat pågrund 
av att vi hade för mycket 
pengar på kontot.

Aspningen - 3 500 :- - 9 217,17 :- - 5 717,17 :- Delvis hade vi inte en 
alkoholförsäljning under 
aspsittningarna vilket 
minskade de tänkte 
inkomsterna. Sedan lade vi 
till ett nytt arr under 
aspingen, 
aspbricktillverkningen vilket 
blev en ny utgift på 1 
452,98 :-som inte var 
budgeterat för. Likt 
pHaddersittningen ville vi 
även här spendera mer pengar 
än tänkt för att närma oss 
målet på 2 000:-



 

  
 

Revisionsberättelse 
Lekmannarevisorerna 

2023-1-31 

 

Revisionsberättelse HNollK 
 
 
Vid granskning av HNollK- 22`s räkenskaper för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 har jag funnit dessa i 
god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det 
kvarstående värdet på bank stämmer överens med balansrapporten. Ett negativt resultat om 10 343 kr och 
88 öre uppnåddes i slutet av året med en utgående balans på 30 802 kr och 33 öre. Jag anser att detta kan 
överlåtas till HNollK- 23 så att pengarna kan gå tillbaka till sektionens medlemmar. 
 
De arrangemang och aktiviteter som HnollK-22 har utfört under året stämmer överens med deras 
instruktioner. Därför föreslår jag sektionsmötet att bevilja HnollK-22 ansvarsfrihet för den tid som 
revisionen omfattar.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborg den 31 Januari 2023 
 
 
 
 
Axel Zetterlind 
Lekmannarevisor H-sektionen 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2022-02-19

Lindholmsfestivalen
Karin Örn Andersson

Verksamhetsberättelse

Lindholmsfestivalen 2022

Läsperiod 3
Läsperiod 3 drog igång med att vi satte en budget för det kommande året. Datum för festivalen sattes
och vi började spåna på hur vi ville att festivalen skulle bli. Dispositionsavtal från Älvstranden
anordnades, polistillstånd söktes och våra kavajer beställdes.

När kavajerna kommit kunde vi äntligen fotograferas med hjälp fantastiska pHoto och vi kunde börja
PRa festivalen. Olika artister och skivbolag kontaktades, men också LoB och CCC för att kunna låna
och hyra utrustning. Likaså kontaktades olika företag för att hitta sponsring för festivalen.

Läsperiod 4
Under läsperiod 4 , den 14e maj, anordnades äntligen festivalen. Detta innebar att vi under denna
läsperioden skrev avtal med alla artister, gjorde en mer exakt områdesskiss för polistillstånd som
skickades in och bokade ordningsvakter. Det beställdes staket, scen, kylskåp, dryck och Foodtrucks
bokades till området.

Vi PRade via sociala medier, på Johanneberg i både kårhuset och på byggplatsen för Cortègen och
såklart även på Lindholmen. Vi hade biljettförsäljning via Orbi och stod därför och PRade extra när
biljetterna var släppta.

Under veckan som festivalen hölls var det full rulle. Vi hämtade upp staket, köpte in mat, hämtade
saker att låna från CCC, mötte upp leverantörer av dryck, kylskåp, EU-pallar och annat som behövdes.
Vi satte bland annat upp staketen runt området, tält och byggde bar. På lördagen, under festivalen
hade vi som tur var uppehåll till skillnad från dagarna innan, men det blåste tyvärr en del.
Stämningen under festivalen var magisk och vi alla var mycket nöjda när kvällen tog slut.

Nedriggningen av området tog ett tag och det sista hämtades inte förrän på måndag morgon, vilket
innebar att vi fick nattvakta alla saker och därmed var mycket trötta. Vi hade sedan ett
utvärderingsmöte där vi skrev ner både bra saker och tips till nästa år.

Läsperiod 1
Under läsperiod 1 var det mycket lugnt för oss. Vi hade lite möten där vi planerade arrangemang inför
sökningen och spånade på roligare idéer.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2022-02-19

Lindholmsfestivalen
Karin Örn Andersson

Läsperiod 2
Under läsperiod 2 höll vi två stycken arrangemang. Det första döpte vi till LindholmsfestiBaren där vi
och våra aspar fick hänga under en kväll i Bunkern och umgås.

Det andra arrangemanget var en bubbelprovning där asparna även fick träffa tidigare LF:are, ställa
frågor, prata gött och köra lite lekar.

Efter detta öppnades vår sökning upp och det hölls i intervjuer för alla som sökte ordförande eller
kassör. De båda tackade ja och valde sedan in resten av gänget.

Jag vill säga stort tack till alla som hjälpte oss innan, under och efter festivalen och hjälpte oss att
skapa något fantastiskt. Såklart även ett stort tack till alla som gick på festivalen och ett stort tack till
mitt underbara gäng som jag haft äran att fixa allt med.

Ordförande: Karin Örn Andersson, Lindholmsfestivalen 2022
Göteborg, 2022-02-19
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Ekonomisk berättelse
Lindholmsfestivalen 2022
När Lindholmsfestivalen 2022 gick på fanns det 65 231,36 kr på kontot, det väntades dock fakturor
från tidigare år som uppgick till en summa om 58 767,00 kr samt en retur på 13 745,13 kr vilket alltså
resulterade med ett konto på 20 209,49 kr. Den 7 mars kom det årliga bidraget från styret motsvarande
70 000 kr som gjorde det möjligt att påbörja arbetet. Utifrån detta utformades en budget för att gå av
med 27 000 kronor där vi utgick från att få sålt 350 biljetter.

Nedan följer en redovisning av de budgetposter där differensen i resultatet är 2000 kr eller mer.
Summorna är avrundade till hela kronor.

Budgetpost Budgeterat
resultat

Slutligt
resultat

Differens Orsak till differens

Biljettförsäljning +105 000 kr +60 750 kr -44 250 kr Vi fick inte sålt det antal biljetter
som vi hade räknat med utan sålde
endast hälften av biljetterna. Dock
sålde vi fler “icke Chalmerist”
biljetter än beräknat därav är det
slutliga resultatet lite högre än det
halva beräknade.

Försäljning mat
och dryck

+80 000 kr +70 659 kr -9 341 kr På grund av att det inte kom lika
mycket folk som beräknat så såldes
det inte heller lika mycket mat och
dryck då vi hade räknat till 400
personer.

Scen/LoB -33 000 kr -36 750 kr -3 750 kr Vi hade inte räknat med att priset på
scen samt LoB skulle ha ökat sedan
förra året.

Stim avgift -5 000 kr -2 544 kr +2 456 kr Eftersom att det inte kom lika
mycket folk som beräknat blev inte
heller Stim avgiften lika hög. Detta
eftersom att den beräknas på antal
deltagare på konserten.

Tackkalas -2 000 kr 0 kr +2 000 kr På grund av ett sämre ekonomiskt år
kände vi i LF22 inte att vi hade råd
att arra ett tackkalas, detta gjorde att
vi sparade in 2000 kronor.

Musik/artister -76 125 kr -73 345 kr +2 780 kr Två av artisterna fakturerade ett
lägre pris än beräknat vilket gjorde
att vi sparade in lite pengar.

Område -49 333 kr -32 967 kr +16 366 Under pandemin hade LF21 ett
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större område än LF22 men vi hade
budgeterat samma som dem, detta
gjorde att det blev billigare än tänkt.

Inköp mat och
dryck

-51 000 kr -63 520 kr -12 520 kr Vid inköp av alkohol missades
beräkning av skatt. Detta påverkade
att inköpet blev ganska mycket
större än beräknat. De hela kollin
som blev över lämnades dock
tillbaka.

Biljettförsäljning
aspning

+1 000 kr +6 100 kr +5 100 kr För att rädda upp den ekonomiska
situationen valde vi att ta ett högre
biljettpris under aspningen och
samtidigt minska inköpen, detta
gjorde att vi kunde gå mer vinst och
få in lite extra pengar.

Då försäljningen av biljetter till Lindholmsfestivalen 2022 inte gick som beräknat så har budgeten inte
kunnat uppfyllas som tänk vilket resulterade i negativt resultat om 9 219,90 kr. Slutligen lämnas därav
10 989,59 kr över till Lindholmsfestivalen 2023. På grund av det negativa året har
Lindholmsfestivalen 2022 inte kunnat betala av skulden från 2021 till styret och den förblir oförändrat
på 20 000 kronor. Alla övriga fakturor och skulder är dock betalade och inga övriga skulder lämnas
över till Lindholmsfestivalen 2023.

Göteborg, 19 februari 2023

________________________________________
Jakob Larsson
Kassör Lindholmsfestivalen 2022



Revisionsberättelse
Lekmannarevisorerna

2023-02-20

Revisionsberättelse Lindholmsfestivalen (LF)

Vid granskning av LF-22´s räkenskaper för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 har jag funnit dessa i god
ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och det kvarstående
värdet på bank stämmer överens med balansrapporten. Ett negativt resultat om 9 219 kr och 90 öre
uppnåddes i slutet av året. Jag anser att detta kan överlåtas till LF-23 så att pengarna kan gå tillbaka till
sektionens medlemmar då en disskution har förts med LF-23 samt styret om hur man ska vända
Lindholmsfestivalens negativa resultat.

De arrangemang och aktiviteter som LF-22 har utfört under året stämmer överens med deras instruktioner.
Därför föreslår jag sektionsmötet att bevilja LF-22 ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Göteborg den 20/2-2023

Jacob Warger
Lekmannarevisor H-sektionen
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