EKO-refernsgruppsträff (om Föreningsmässan)
Plats: Rosa Huset, Mora
Datum: 150615
Närvarande: Karl Larson (Mora kommun), Droppen Sundberg (Riksteatern Dalarna), Gun-Britt Hurtig
(Älvdalens kommun), Jon-Erik Ersson (EKO - NTI), Charlie Lindström (EKO - NTI), Malin Björklund
(Avesta kommun), Mattias Dristig (Kultur Hjärta Skola).
Tills dagens träff har bara kommuner de kommuner som är med i arbetet med Föreningsmässan
bjudits in. Innan träffen har information skickas ut (Föreningsmässans Verktygslåda) där information
om Föreningsmässan finns med. Det övergripande syftet med träffen är att säkra de datum som
behövs för att aktivitetsplanen kring Föreningsmässan ska hålla samt säkra så att ett visst kommunalt
arbete kan ske parallellt.
På agendan:
-

Formera oss i de arbetsgrupper som kommer gälla
Sätta datum för vår övergripande Aktivitetsplan
Något som behöver göras innan semestern/ledigheten? Av oss alla? Av Mattias?
Övrigt?

Vi bestämde lite datum för arbetet framåt. Uppdaterad Aktivitetsplan bifogas.
I stort har varje grupp mandat att lösa de uppdrag som finns inom sina fält enl det tidigare arbete
som har skett (WBS). Mattias är gärna med på planeringsträffar som kommunalt. Det är i dessa
grupper det stora arbetet sker. Gruppernas uppgift är nu att göra GANTT (eller liknande) där ansvar
och deadlines spikas. Eventuella budgetfrågor tas med Mattias innan ev inköp.
Mattias tar inledningsvis ett större ansvar över gruppen PR/Utställningsyta då framförallt några PRfrågor behöver lösas innan semestern. Denna grupp (NTI+Borlänge+Riksteaterföreningen Falun)
träffas redan 22 juni i Mora (Rosa Huset) 12.00 – 16.00. Hojta till om du vill åka med i bil från Falun.
Mattias kommer även medverka på träff i Avesta 26 augusti (grupp Publik/Workshop – Hedemora &
Avesta). Malin återkommer med tid.
Grupperna uppmanas att sprida weblänken om intresserade kommunala föreningar med
barn/ungdomsfokus/delaktighet innan sommaren. Länk att sprida till utvalda kommunala föreningar
(dock ej politiska partier):
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=84537
Mattias sprider länken ytterligare till Riksteatern Dalarna och Scenkonstkonsulenten Nina Olsson så
att även Riksteatern kan ha en (eller två) utställningsytor – En gemensam för föreningarna + en för
allmän scenkonstreklam.
Mattias kommer även sprida länken till Region Dalarna (som har markerat att de vill medverka) och
det regionala nätverket Ung Kultur Dalarna (Länskulturens organisationer). Studieförbunden och de
föreningar som har regionalt stöd från Landstinget Dalarna har tidigare bjudits in.

Vi tar ett Skype-möte den 2 september (tid kommer senare) som en liten uppstart efter semestern.
NTI + Mattias styr upp detta.
Träff med föreningarna på Moraparken den 5 september (12.00 – 16.00) börjar med lunch på
Moraparken och syftar till att presentera arrangörsgruppen och våra olika uppgifter för
Föreningarna. Ett tänkt upplägg är: 1. Gemensam lunch 2. Gemensam info 3. Arbete baserat på
Föreningarnas primära medverkan (som utställare, som workshop, på scen osv). Genom att träffa
föreningarna på det sättet når vi en närmare kontakt och kan stämma av de behov som Föreningarna
har mer ingående.
Arrangörsträffen den 16 september kl 12.00 – 16.00 har som syfte att fungera som en kontrollpunkt
för oss i arrangörsgruppen. Något vi behöver akut-fixa innan? Någon uppgift som grupperna har
totalt glömt? Osv. Eventuellt köps pizza alt lunch på Moraparken. Äta måste vi iaf.
Övernattningen 2 oktober sker på Moraparken för alla i arrangörsgruppen. Vi sover över på hotellet
och kan ordna med Föreningsmässan in i det sista. Mattias syr ihop ett program framöver. Vi måste
kolla upp hur det ser ut med transporter från Moraparken den 3 oktober för arrangörsgruppen.
Eventuellt får bilar samordnas.
Nina Olsson kommer fungera som assisterande Spindel till Mattias väl på plats. Övriga vuxna från
Landstingets Kultur & Bildningsförvaltning och UKD kan tillkomma.
De olika kommunala arrangörsgrupperna uppmanas att även planera för tillkomna EKO som kan ta
lätta, avgränsande uppgifter väl på plats. Viktigt att dessa inte lämnas helt utan ledning då de inte har
varit med i planeringen, men kan fungera som avlösare osv.

(bifogas – Uppdaterad Aktivitetsplan och Spindelstruktur)

Nedtecknat av: Mattias Dristig 150616
Tack för en givande träff!

