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Sammanfattning:
Den offentliga verksamheten har i huvudsyfte att bringa samman människor med intresse för
Östasiens språk och kultur. Verksamheten har även hand om studiebevakningen för det
asiatiska basåret. Föreningens verksamhet bedriver mottagning, konversationspass,
sittningar och andra event för att öka kulturutbytet mellan föreningens medlemmar. I nuläget
har föreningen 138 medlemmar vilket är ungefär samma antal som föregående
verksamhetsår, då medlemsantalet var 137 personer. Styrelsen 2017/18 har valt att minska
på evenemang under verksamhetsåret i och med tids- och personalbrist för att planera och
genomföra evenemang som höstsittningen. Vidare har styrelsen återigen infört två
konversationspass under vårterminen.
Då föreningen får äskade pengar från Lintek kan föreningen göra vissa aktiviteter billigare
eller gratis för föreningens medlemmar. Den ekonomiska sammanfattningen återfinns i den
ekonomiska berättelsen och nämns därmed inte något djupare i detta dokument.
.

Arrangemang:
Nedan listas allt engagemang och alla arrangemang föreningen haft hittills under styret
2017/18 verksamhetsår.

Sittningar:
Inga sittningar har ännu inte utförts under verksamhetsåret. En vårsittning planeras att hållas
den 28 april.

Småtting-P:
I augusti 2017 anordnade TEKKEN Småtting-P för de nya studenterna på det asiatiska
basåret. Småtting-P har i syfte att låta de nya studenterna lära känna varandra och
campusområdet, samt att komma in i studierna på ett bra sätt. Fadderiet TEKKEN
samarbetade mycket med basårs-fadderiet. Nedan listas alla aktiviteter som hölls under
Småtting-P.
21/8-17 - Upprop, lekar, lunch och middag
22/8-17 - Bokbyteshörna, campusvandring och knytkalas
23/8-17 - München Hoben
24/8-17 - Ankiföreläsning och grillkväll
25/8-17 - Stadsvandring och spelkväll
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26/8-17 - Fortes utedisko
27/8-17 - Pluggkväll och fika
28/8-17 - Studietekniksföreläsning och knytkalas
29/8-17 - Lekar med sponsorer och pluggmiddag
30/8-17 - Sittningsnormerföreläsning och fulsittning
31/8-17 - Spelkväll
1/9-17 - Grillkväll med EAA
2/9-17 - Finsittning på KK

Mässor som EAA har deltagit på:
Östasiatiska föreningen har under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 stått på en del
mässor för att försöka göra reklam för föreningen och det asiatiska basåret. För att sprida
ordet om Östasiatiska föreningen och försöka få nya medlemmar har föreningen varit på
Welcome Fair, kalasmottagningen och Närcon.
Welcome fair är en mässa för de nya utbytesstudenterna som kommer till LiU. Mässan hålls
en gång på hösten och en gång på våren och föreningen deltog under båda perioderna.
Kalasmottagningen är till för de nya svenska studenterna som kommer till Linköpings
universitet och den anordnas på hösten efter Nolle-P. På Welcome fair och kalasmottagning
bjöd vi på godis.
Föreningen deltog på NärCon i februari och försökte sprida information om föreningen och
det asiatiska basåret samtidigt. För fånga besökarna intresse hade vi en tävling där
deltagarna kunde vinna starka nudlar. Tävlingen uppskattades av besökarna och många
blev medvetna om föreningens och asiatiska basåret existens.
Det blev inget deltagande på Teknatmässan för föreningen i år på grund av att mässan hade
bytt namn till "Studentlivet på TekFak" och informerade oss för sent. Studentlivet på
TekFak-mässan är en mässa för svenska gymnasieelever som skall söka vidare till
universitetet.

Extrastämman:
I december hölls en extrastämma för att välja in nya styrelsemedlemmar, eftersom flera av
de sittande styrelsemedlemmarna lämnade styrelsen. Under extrastämman valdes också en
ny general eftersom ingen hade valts in under höststämman. Totalt valdes 6 nya
styrelsemedlemmar in.
I början av vårterminen meddelade Carolina Winnergren att hon inte kunde genomföra sitt
uppdrag som general. Därför har Simon Fraser tagit över generalens uppgifter och rekryterat
medlemmar till TEKKEN.

Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

2018-04-10

Rockinvigningen:
I slutet av oktober anordnades en rockinvigning vid M-grillen för de nya basårseleverna. Det
bestod av en fulvinsrunda där även alkoholfritt alternativ fanns för de som inte ville dricka
vin. Efter invigningen gick en del på Tentakravallen. Rockinvigningen hölls huvudsakligen av
TEKKEN men styrelsen var också med och höll i en station.

Välkomstpub:
Vi haft två välkomstpubar, en i början av höstterminen och en under vårterminen.
Hösttermin
Under början av höstterminen anordnades en välkomstpub för de nya medlemmarna där det
även fanns möjlighet att köpa medlemskap. Det bjöds på tacos samt ett vegetariskt
alternativ. Det delades ut tacos till de 30 första medlemmarna som anlände till puben som ett
incitament för att locka fler att komma. Under höstterminspuben användes pengar från
äskningen år 2017. Puben upplevdes av medlemmarna som trevlig och en möjlighet att få
träffa vänner.
Vårtermin
Den 8 mars anordnades en CC-pub där det serverades spaghetti med köttfärssås samt en
vegansk variant. Även på denna pub delades det ut 30 gratis portioner till de första
medlemmarna som kom till puben.

Matlagningsevent:
Den 7:e oktober anordnades ett matevent där föreningens medlemmar fick prova på att laga
månkakor och potatis, sidfläsk och löksås. Medborgarskolan lånade ut två
hemkunskapssalar att hålla eventet i. 30 medlemmar kunde delta i eventet och det
uppskattades av medlemmarna att få en chans att laga mat från en annan kultur. Detta
event var gratis då föreningen fick pengar från Lintek via äskning. En depositionsavgift på 20
kr togs som deltagarna sedan fick tillbaka på eventet.
Äskade pengar för matlagningsevent hade inte använts under vårterminen år 2017, vilket
gav oss möjlighet att hålla i två matlagningsevent under hösten. På grund av brist av tid
bestämde styrelsen att slå ihop det tradionella julbords-eventet med ytterligare ett
matlagningsevent. Detta matlagningsevent hölls den 16:e december. Styrelsen stod för
inköp av traditionell julbords-mat och dryck samt förberedelser. Medlemmar hade möjlighet
att ta med egna maträtter till julbordet. Under eventet var det god närvaro av medlemmar
och en bra stämning. Många medlemmar tycktes uppskatta evenemanget.
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Konversationspass:
Konversationspass har anordnats två gånger i veckan under höstterminen och vårterminen
(tisdagar och torsdagar). Under konversationspassen bjuds det på fika i form av kakor, te,
kaffe och saft vilket finansieras av pengar från Lintek via äskning.
På första konversationspasset under höstterminen hade vi bokat ett flertal salar i
U-korridoren och hade lekar. Alla delades upp i olika grupper och lekarna hade i syfte att låta
medlemmarna lära känna varandra.
Under specialkonversationspassen har vi haft bland annat karaoke, brädspel, pyssel och
firat fettisdagen.

Sponsorer och samarbeten:
Under småtting-P bidrog Blueberry, Gogo Nihon, Academic Works, BokAb samt Lysator med
stöd i form av pengar och arbetsmaterial vilket var hjälpsamt. Efter småtting-P skedde en
konversation med Blueberry men i slutändan resulterade det inte i någon sponsring för East
Asian Association. Comviq gav under hösten ett stöd till föreningen genom att ge gratis
nudlar, godis, block, pennor samt LED-lampor som föreningen kunde dela ut till medlemmar.
Dock har föreningen i nuläget inga sponsorer.
Vi har i år igen haft möjlighet att låna lokaler av Medborgarskolan för tex matevent vilket
utnyttjades under höstterminen 2017.
East Asian Association har försökt att bygga sitt samarbete med ESN genom att bland annat
hållit i en station på en fulvinsrunda under deras overall-invigning.

IT och media:
Hemsidans upplägg uppdaterades under sommaren för att bli av med tomma sidor och göra
hemsidan mer lättnavigerad. Under året har nyhetsbrev och kallelser till stämmor lagts upp
på hemsidan. Nytt på hemsidan är också att föreningens styrdokument nu finns tillgängliga.
Föreningens Facebook-sida och veckovisa mejlutskick har använts för att skicka ut
information till medlemmarna. Det verkar ha varit vissa problem med att mejlutskicken inte
nått alla medlemmar vilket kan behövas ses över.
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Studiebevakning:
Såsom föregående år har föreningen utfört utbildningsbevakning av asiatiska basåret.
Studiebevakning går till genom att två klassrepresentanter samlar och sammanställer
klassens åsikt om kursen. Som tack får studierepresentanterna gå gratis på diverse
tillställningar. Studiebevakning ger föreningen en betydande inkomst och gör att basåret blir
bättre och bättre. Dessutom skapar det engagemang hos basårarna.

Arbetsmiljöombud (AMO)
I och med extrastämman under höstterminen 2017 infördes ledamotsrollen AMO. Den
person som tillträder denna roll ansvarar för att tillsammans med LinTek diskutera kring hur
arbetsmiljön på universitetet kan förbättras. En gång i månaden går AMO-ansvarige på ett
möte med LinTek.

