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Styrelsen

Under året 2022 har styrelsen bestått av mellan 6 och 9 personer.

Verksamhetsårets styrelse tillträdde med Oscar Karlsson som

ordförande, Samuel Björklund som vice ordförande, Daniel Kols som

kassör, Cam Kappel som Sekreterare, Patrycja Kolesnik, Oscar Haikola,

Victor Thunström, Gabriel Olsson och Mattias Fahlgren som ledamöter. I

samband med konstituerande delades övriga ansvarsuppgifter upp på

ledamöterna enligt följande: Patrycja Kolesnik som Restaurangchef och

innehavande av alkoholtillståndet, Oscar Haikola som personalansvarig,

Gabriel Olsson som bokningsansvarig och IT-ansvarig, Mattias Fahlgren

som Larmansvarig, Victor Thunström som PR-ansvarig och

lokalansvarig, samt att de övriga ansvars uppgifterna, sexmästare,

delades till Samuel Björklund, och inköpsansvarig, delades till Cam

Kappel.

Den 10 mars 2022 genomfördes ett ett extra konstituerande möte där

beslutet om att kassören Daniel Kols, inte tar fullständigt över ansvaret

för ekonomin förrän han fått tillgång till alla bokföringssystem.

Den 5 juni 2022 meddelade Oscar Karlsson om sin avgång som

ordförande, vilket i sin tur ledde till ett extrainsatt årsmöte den 5 juli

2022, där Samuel Björklund valdes in som Ordförande samt med ansvar

kvar som sexmästare, och Oscar Haikola valdes som vice ordförande

med fortsatt personalansvar. Den 5 juli väljer också Gabriel Olsson att

avgå från sin post i styrelsen och hans arbetsuppgifter delas upp inom

styrelsen. Den 11 september 2022 avgår Mattias Fahlgren och Cam

Kappel tar över larm-ansvaret.

Styrelsens arbete har detta år bestått av arbete på bunkern samt

planering och drift av verksamheten.



Med uppdrag från årsmötet har styrelsen under året tillsatt en

arbetsgrupp som har plockat fram en likabehandlingspolicy, en

likabehandlingsplan och en alkoholpolicy.



Verksamheten

Inledningsvis har den tidigare Covid-19-pandemin lagt sina spår även

under detta verksamhetsår. Detta har gjort att nya studenter har fått

minimal information om verksamhetens existens, vilket ledde till ett

bortfall av nya gäster såväl som äldre. Trots detta kämpade vi på med

hjälp från det nya eventutskottet, sexmästeriet, som hade hand om

eventen under årets gång. Spelning från Greenfreaks på st. Patrick’s

Day, och Gender swap var de två evenemangen som höll igång

vårterminen 2022.

Under hösten 2022 påbörjades terminen med insparksveckorna där vi

hade besök från föreningarna LINDA och KULTING som livade upp

veckorna. Evenemang som Galakvällen, Oktoberfest, Halloween,

Metal-night, Kinky-night och julvecka i samband med sista öppetkvällen

inför årets slut fyllde veckorna med intressanta pynt och roliga aktiviteter.

Avslutningsvis har utskottet hjälpt styrelsen att hålla igång verksamheten

och tagit över mycket av arbetsuppgifterna från styrelsen, vilket skulle

underlätta för fler delar av verksamheten mer än bara event.

Arbetsgrupperna som användes under året skapade en struktur för att få

vissa större projekt att lättare bli genomarbetade, vilket underlättar för att

engagera medlemmar under kortare perioder tillsammans med

styrelsen.



Personal
Vi har sett en stor ökning av engagerade medlemmar i vår

personalgrupp under verksamhetsåret, med totalt 22 nya inskrivna och

ett antal tidigare personal som har återvänt. Vi har framförallt sett en

ökning under höstterminen 2022. Styrelsen har också utökat kunskapen

hos ansvarig personal med utbildning som getts av Karlstad Kommun.

Styrelsen kan se en ökning i engagemang från medlemmarna och

hoppas på en fortsatt positiv trend.



Representation och Samverkan

Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 fört dialog med flertalet

organisationer och föreningar, där med stöttning av det nya

sexmästeriet. Ordförande och vice ordförande har under året deltagit på

flertalet ordförande möten med studentkåren, samtidigt som

Sexmästaren har deltagit på Sexmästaremöten med Studentkåren.

Styrelsen har även under året försökt skapa samarbeten med olika

sexmästerin, föreningar och organisationer, där kommunikation

fortfarande sker för att starta bättre samarbeten.

EMSEK har under verksamhetsåret deltagit i både föreningsmässor och

märkesmässor på Karlstads Universitet, KAU. Föreningslokalen har

också använts av ESN utanför pubens öppettider för att stärka detta

samarbete.



Sammanfattning

Styrelsen ser att verksamheten tagit sig igenom ett tufft år med nya idéer

och förändringar efter pandemin. Vi har fått många nya engagerade

studenter som väljer att komma till oss som gäster men också stärker

vår personalgrupp. Vi kämpar med ansvaret som krävs av oss men trots

det fortsätter vi göra det roligt för alla inblandade studenter, gamla som

nya, och får vår underbara studentpub att växa.
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