
Vår gemensamma checklista EKO-arr-utb Älvdalen 21 mars 2015  
(tack till Nina Olsson för anteckningarna…) 

Gruppens tidigare lärdomar om att arrangera  

Viktigt med tydlighet i information 

Svårt att nå ut med informationen 

Var beredd på oförutsedda händelser – beredskap för detta 

Media viktig marknadsföring – hälften av jobbet 

Planering viktig 

Kolla upp datum – alla skriva kontrakt, vad är det som gäller? 

Tydlighet vem som gör vad – en som har helhetssyn 

Planera i tid, plantera, framförhållning 

Ta hjälp av varandra vid marknadsföring, hitta kopplingar 

Tänka på sponsorer 

Viktigt att läsa kontrakt innan man skriver på dem 

Koll på säkerheten 

Att nå ut till publik – en utbildning i sig. På föreningsmässan? 

 

Kommentarer från 4-hörn: 

Kommer inte folk blir det inget arr 

Tråkigt om man har lagt ner massa tid o inga kommer 

Har vi kul smittar det av sig 

Stämningen i helhet är god 

Gör ett bra arrangemang för de som kommer! 

 

När det gäller allas behov i samband med ett arrangemang:  

Arrangemanget ska vara bra 

Man ska få det man förväntar sig 

Viktigt att man trivs 

Viktigt att alla får info 

Känna sig trygg 

 

Tips! 

Westanders PR handbok beställs gratis på nätet 

http://www.westander.se/prhandboken.html 

 

Regionala stöd: 

Region Dalarna 

http://www.regiondalarna.se/ung-kraft/for-dig-som-ar-ung/pengaakuten/ 

Landstinget Dalarna 

http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Stod-och-stipendier/Projektstod/ 

 

http://www.westander.se/prhandboken.html
http://www.regiondalarna.se/ung-kraft/for-dig-som-ar-ung/pengaakuten/
http://www.ltdalarna.se/Kultur-och-bildning/Stod-och-stipendier/Projektstod/


Utvärdering av dagen 
 

 

Bra idag 

Att vara här. Det var roligt 

Träffat många nya vänner. Varit kul 

Bra upplägg, många delar av kakan 

Lärorikt, mycket att prata om 

Fått” frisk luft”. Lärt känna många 

Kul att höra idéer. Bra att få visa upp sig 

Trevligt. Får något sagt även som ung. Får reda på vart problemen är 

Bra att sitta kommunalt 

Intressant 

Bra att det blev av trots få deltagare. Behöver inte vara negativt 

Idéer behöver inte vara så komplicerade. Man hamnar ofta i sina egna hjulspår 

Roligare än jag förväntade mig 

 

Mindre bra 

Fler deltagare 

Ville äta mer mat, men orkade inte 

Post it lapparna gick för snabbt 

Andra metoder än bara prata 

Gick för fort 

Mer tid till caset – inte skynda igenom 

 

 

Lite kontaktuppgifter 

Studieförbundet Vuxenskolan: 

http://www.sv.se/avdelningar/sv-dalarna/vara-kontor/ 

 
ABF: 

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Dalarna/ABF-Dala-Finnmark/Kontakta-

oss/Personal/ 
 
Riksteatern Dalarna: 

http://dalarna.riksteatern.se/ 
 
Kultur Hjärta Skola 

http://skolscenen-kulturhjartaskola.riksteatern.se/om-projektet 

 

Ps. Bifogar också min powerpoint separat. Tack för en fin dag! Mvh Mattias Dristig 
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