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Gällande personalen på discot 

Anmäld personal 

Inför discot så var det totalt sett 23 UNF:are anmälda via anmälningsformuläret, men enbart 19 

stycken var närvarande på själva discot. Dom anmälda UNF:are som var närvarande på discot 

var dessa: Alexander Bergqvist, Daniel Sigvardsson, David Söderström, Edvin Persson, 

Emil Andersson, Erik Jäderberg, Erik Lindberg, Gabriel Björk, Julia Andersson, Julia 

Danberg, Alva ”Klara” Berg, Linnea Sjöberg, Lucas Hedberg, Matilda Holm, Oscar 

Ylinen, Pernilla Tagesson, Samuel Berglund, Vilmer Rutanen & Wilda Palm. Om man 

undrar hur dessas scheman såg ut så får man ta kontakt med mig. 

Personalen i sin helhet 

I sin helhet så skötte personalen som dom skulle, men det fanns delar i det hela där det brister 

ofta, såsom gällande schemat, inte följa bestämmelser osv, men om man exkluderar dom 

sakerna så anser jag att den discomiljö som discogruppen strävar efter i sina planer osv börjar 

ta form nu!  

Personalen på detta disco känner jag arbetade mer som ett team än enskilda individer, utan 

arbetade tillsammans utan att jag behövde ingripa och ”tvinga” någon till något.  

Jag anser även att efter att systemet om att anmäla sig via formulär sattes igång så blev hela 

anmälningsprocessen enklare och bättre, både för mig som schemaskapare och för 

personalen själva.  

Dock så behöver personalen jobba mer med samarbete, förbättring på att följa schema osv. 

Men förutom dom sakerna så har discot som jag har sagt tidigare blivit hur bra som det kan bli 

för nu. 

”Personalen är en 

nyckelspelare för 

att discona ska 

fungera som dom 

är tänkta att 

fungera, därför 

behöver det 

fungera innan 

discomiljön kan 

utvecklas” 
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Innan discot började 

Övergripande innan discot började 

Övergripande sett så blev det inte så svårt som jag trodde att organisera upp det hela, risken 

som fanns att det hela kunde ha gått så fel var att det inte var något ”discofix” dagen innan 

som det brukar vara, detta beroende på att revygänget som övar för sin revy är där på 

torsdagar, så vi kunde inte fixa på grund utav det.  

Fixandet utav alla saker 

När det dock rör sig om att fixa sakerna osv. Såsom kiosken, DJ båset, spelrummet, 

inträdet & schemat så gick det på ett sådant sätt som inte var väntat, ett sätt där det var som 

att det mesta redan var fixat. Det gick på flyt.  

Discomiljön i sin helhet innan discot 

Den discomiljö som existerar innan discot själv har utav erfarenhet inte direkt spelat någon roll 

om hur den har fungerar osv. Vad som dock bör pointeras ut är att den förbättrade discomiljön 

under discona också beror på att en bättre förståelse utav regelverkets viktigaste paragrafer 

därmed schemat, och likaväl att man följer denna paragraf bättre och bättre disco för disco.  

Likaväl så var ansvarsfördelningen bättre numera, för att jag som den som har mest ansvar 

kan fördela ut uppdrag till fler och som gör dom uppdrag dom får. T.ex. fixa till dom eldrivna 

marschallerna eller fixa till kiosken.  

Mer och mer saker och ting innan discot börjar gå per automatik numera, även med dom som 

inte har jobbat på lika många discon som mig. Visst dom frågar o så om dom ska fixa kiosken 

o så, men utöver det så är det den enda frågan jag får om kiosken typ innan discot. 
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Under discot 
Under discot så var dock mer som det brukar, dock så var det extremt färre barn på detta disco 

än dom andra, det grundas på att det var ett klassdisco på gäveränge då. Men det gick bra 

oavsett. 

Discogruppens beslut gällande att man inte fick ta ifrån sina kioskpengar innan discot + 

städningen var klar känner jag att det följdes så som det skulle. Likaväl dom kontrollinstanser 

som discogruppen satte igång gjorde sitt uppdrag, MEN kunde ha gjort det bättre. Likaväl så 

blev mitt uppdrag och ansvar ”avlastat” mer med det senaste inköpet som hade gjorts, Walkie-

talkies mellan mig och Oscar i nuläget. Det avlastade mitt uppdrag extremt mycket.  

Incidenter 

Incidenter är oundvikliga, även under discon är det omöjligt att undvika dom, oavsett hur 

förberedda vi är så kommer dom alltid. Och såvitt som jag vet så inträffade bara en incident. 

Dock så har jag under alla discoår inte haft en sådan här jobbig incident som hände. 

Incidenten kommer att dras kortfattat nedan, denna incident inkluderar en utav våra arbetare 

på discot. Dock så kommer inga namn att användas. 

Detta hände: Kortfattat sett så hade en utav våra arbetare ”triggat” igång en kedjereaktion 

som var emot en utav besökarna, VIKTIGT att notera att det som våran arbetare gjorde var 

inte menat att göra som han gjorde. Hon som blev ”triggad” utav en utav våra arbetare började 

sedan att utav någon anledning att bitas o så emot andra besökare. En vuxen tog hand om 

”snacket” med hon som hade bitit andra och dom andra, medans vi enbart visade oss på 

läktaren då, sedan så tog jag och Oscar tag i det som var med den utav våra arbetare som 

hade startat allt. Han och jag gick sedan och såg till att han sa förlåt till henne för att ha varit 

dum emot henne. 

Som jag skrev tidigare så var detta det mest svårhanterliga incidenten jag har varit med om, 

och då har jag varit med om några stycken på discona. 

Utöver incidenterna 

Om man räknar bort incidenten så var det ett lyckat disco. 
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Speciella tack 
Denna sida är till för att visa vilka som har gjort goda insatser under discot 

Isak Ferm: Isak må inte ha varit en utav dom som var med på discot, men han var delaktig! 

Både i discogruppen och med att leverera godis och läsk ifrån Lennys så att vi hade ett fyllt 

förråd till discot, och det gjorde han efter att han hade klivit av bussen vid stationen! Det kallar 

jag för engagemang! 

Oscar Ylinen: Oscar må inte ha jobbat på många discon, men han har på kort tid blivit en 

”nyckelspelare” enligt mig. Han är aktiv, nyfiken och vill alltid lära sig mer, han är även en 

engagerad medlem som vill väl om både discona och verksamheten i sin helhet. Likaväl så har 

Oscar på det senaste discot avlastat mitt arbete. Så detta kallar jag verkligen för en engagerad 

och nyfiken medlem! 

Vi alla som en förening, Ockelbo UNF: Det kanske verkar lite udda att vi alla hamnar här? 

Men så är det inte, vi alla gör något bra när vi kommer och ordnar disco för dom mindre, vilket 

gör att den tid som vi alla lägger ner på detta är värt det, för det tycker jag att ni gör! 

Engagemang och nyfikhet brukar jag tycka att verksamhetsorden är ibland, och på discona 

känner jag så alltid! Så ni är värda så himla mycket! Utan er så skulle det inte vara några 

discon! 
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Kontaktinformation 
 

 

David Söderström 

Rapportskrivare 

david.soderstrom@unf.se 

http://ockelbounf.se 

http://dokument.ockelbounf.se 

 

 

Företagsinformation 
Ockelbo UNF 

Norra Åsgatan 56 
816 31, Ockelbo 

Telefon +46 297 401 14 

Fax [Fax] 

http://ockelbounf.se 
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