
Göransvarig 
 
Berätta lite vad du gjort under året? 
I början av året startade jag upp GörUs arbete med att lägga upp en struktur för hur 
GörUs verksamhet skulle fungera under året, därefter togs medlemmar in och 
tillsammans med Styret höll vi i en pub för att värva fler medlemmar till utskotten. 
Sedan diskuterade jag med medlemmarna vad vi ville arrangera och hur det skulle 
genomföras. Hösten var ganska lugn generellt, vi hade ett större intag av nya 
medlemmar och introducerade dem till GörU vilket var lite mer arbete. Efter hösten 
skickade jag ut utvärderingar och strukturerade om GörU inför de lite mer tidskrävande 
planeringarna av Beerlympics och Amazing Rejs.  
 
Vilka var dina främsta uppgifter? 
Under veckorna skriver jag en dagordning för måndagsmötena och håller i dem, ungefär 
varannan vecka går jag på kanslimöten och utöver det mejlar jag och håller lite koll på 
att arbetet med arrangemangen går framåt. 
 
Hur mycket tid lade du ner i snitt/vecka? 
I snitt skulle jag säga att jag lägger ner fem timmar, men veckorna då vi genomför event 
eller precis innan behövs lite mer arbete. Det är ganska fritt, väljer man att ta mycket av 
planering och organiseringen av event själv blir det såklart många timmar men man har 
alltid möjlighet att delegera! 
 

Vad var den största utmaningen? 
För mig har den största utmaningen varit att hantera stress och släppa kontrollen över 
planering. Utmaningarna man möter i posten varierar säkert med hur man är som 
person från början och hur man väljer att organisera utskottet. Eftersom det finns så 
mycket frihet i hur man organiserar och engagerar medlemmarna kan man anpassa det 
till hur mycket utmaning man själv vill ha. 
 

På vilket sätt har denna post varit utvecklande för dig? 
Numera är jag riktigt bra på att hantera stress och vet mina gränser. Jag har även lärt 
mig mycket om mitt eget ledarskap och grupparbete i allmänhet.  
 
Berätta om ett roligt minne från året. 
Vi var ett gäng som drog till Yoump i november, det var en riktigt kul kväll. Sen har vi 
haft kick- off och pizzakväll tillsammans, alla kul måndagsmöten och i princip alla event 
när vi jobbat tillsammans och fått lära känna varandra bättre. Det är svårt att välja en 
sak. Sen hoppas jag att både Beerlympics och Amazing Rejs hamnar på listan över bra 
minnen från året! 
 

Främsta anledningen till att man ska söka din post? 
Sök GörAN om du vill testa något varierat och kul som gör att man får testa lite av varje, 
du är lite kassör, lite ledare och får såklart engagera dig så mycket eller lite du vill i 
andra delar av event. Du får utmana ditt ledarskap och vara en problemlösare samtidigt 
som du lär känna mycket folk. Du får en bättre insikt i hur sektionen fungerar och får 
erfarenheter som kommer till nytta både i arbetslivet och livet i stort! 
 


