
Lathund för arrangörsgrupp - Att driva ett projekt

Av Carin Lundhquist, www.lundhquist.se. Maj 2009. 
Lathunden skapades till en 8 marskonsert 2009 som Carin deltog i.

Innehåller även Medlemsinfo samt Bandinfo-teknisk spec ( se sista sidor)

Möte 1 - ett projektstartsmöte
 överlämning från styrelsen (el tidigare medl av 8 mars grupp)
 "kontrakt"/ regler upprättas ang, kommunikation inom gruppen
 Bestäm vilka nivåer besluten ska tas på. Vilka frågor ska alla besluta om och vilka kan arbetsgruppen

besluta om.
 arbetsgrupper bildas (inkl ansvariga kontaktpersoner)
 arbetsplaner för studiecirklar skrivs
 Tidsplan skrivs

Förslag på arbetsgrupper: 
1. Projekt
2. Ekonomi
3. PR/design/manus/media
4. Konsert/teknik/mediadokumentation

Ansvarsområden
1. Projekt: 

1. Uppdatera gammal Projektbeskrivning och Tidsplan (om sådan finns)
2. Skapa studiecirkel
3. samla och sammanställa information (adresslista mm)
4. Sammanfatta Utvärdering

2. Ekonomi: 
1. uppdatera Budget, 
2. söka bidrag, 
3. kontakt med LE styrelses kassör

3. PR:
1. PR-press/media:
2. PR-manus:
3. PR-design/tryck:
4. PR-affischering:

4. Konsert:
1. konferencier:
2. programupplägg:
3. teknik:
4. infobord samt volontärer
5. dokumentation (bild, ljud, video)

Material
 Bandinfo-mall.rtf mm
 Arbetsplan för studiecirkel
 Lillith Eve material: logo, foldrar, Intresseanmälan, pins, backdrop, projektpärm mm

Från tidigare projekt: 
 Projektbeskrivning.doc

http://www.lundhquist.se/


 Tidsplan.rtf
 Budget.xls
 PR-adresslistor

Studiecirklar
Bilda cirklar genom Studiefrämjandet i Stockholm, t ex:

1. Projekt-ekonomi
2. PR-manus-design-media
3. Konsert-teknik

Regler för studiecirklar
(stim=studietimme à 45 min)
Minst:

 3 pers/sammankomst
 3 sammankomst
 9 stim totalt
 1stim/sammank
 3 deltagare ska vara samma de 3 första gångerna
 13 år gammal för att delta

Max:
 4 stim/sammank
 3 sammank/vecka o cirkel
 12 stim/vecka o cirkel
 480 stim/år och cirkel
 8 stim/dag o deltagare
 40 stim/vecka o deltagare



Medlemsinfo
--------------------

Namn: 

Personnummer: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon:

Mobil: 

E-post: 



BANDINFO – Teknisk spec.
--------------------

Bandnamn:  

Presentation:

Webbadress: 

Bandmedlemmar och instrument:

Teknisk spec, vad behöver bandet, antal mickar, förstärkare, instrument mm:

(ev Låtval, 3 låtar á 4 min)

Pressbild: (mailas el ladda upp via www.sprend.com )
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