Rapport för discoåret
ÅR 2016
Detta dokument innehåller discogruppens årsrapport för 2016. Både gällande discona samt
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Året 2016 har för
det mesta gått
som på räls.

Förord till årsmötet
Strategiska höjdpunkter
Discogruppen har under året haft många tidpunkter som har haft stor betydelse, såsom beslut
som har förändrat dåliga strukturer som har funnits på discona. Beslut och förändringar som
fortfarande är i utrullning, såsom handledare för platserna på discona. Men utöver det så har
det hela flytit på.

Gemförelse 2015 & 2016?
Om man ställer 2015 & 2016 emot varandra så kan jag med säkerhet säga att vindarna var
med 2016. För dom flesta beslut som nu har haft stor betydelse för discona tillkom under 2016.
Så jag säger att 2016 var ett bättre år för discogruppen och discona.

Verksamhetshöjdpunkter
Discona har utvecklats extremt mycket under 2016. Jag vill inte lägga in för mycket här utan
vidare i rapporten så finns det just om discoutvecklingen under 2016.

En framåtblick emot 2017
2017 är här, och med det så innebär det nya beslut. Jag anser att discogruppen har uppfyllt sitt
uppdrag, men det är upp till er och den nya styrelsen att bedöma, utöver det så kan jag med
säkerhet säga att discogruppen kommer att lägga med fokus på just utvecklingen
personalmässigt. Men mer om det senare i rapporten.

David Söderström
Mötesordförande
8 februari 2017
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Discogruppen som ”enhet”
Discogruppen har under 2016 haft 4 möten där beslut som har haft stor betydelse för både
discona samt discogruppen haft.

Beslut med inverkan på discona
Dom flesta beslut gällande discona har blivit tagna i tron att något är fel och därmed behöver
lösas, såsom vi i discogruppen beslutade på sista mötet under 2016, att arbeta med att ”stoppa
det dåliga i spelrummet”. Likaväl bättre strukturer på schemat osv.

Men vad har prioriterats under 2016?
Vi har märkt av att vi har ”nedprioriterat” vissa saker framför andra. Och det beror helt på vad
som händer under året, och vi kan sammanfatta det hela med att problem gällande personalen
har blivit ett upp prioriterat ämne för oss i discogruppen under 2016. Detta grundas också på
att vi ansåg att resterande delar sköttes bra utav discogruppens underteams sin arbetade med
dom sakerna.

Ledamöter i discogruppen under 2016
Discogruppen har under 2016 bestått utav 6 ledamöter som har suttit som ledamöter sedan
discogruppen upprättades, varav 2 ledamöter knappt har varit närvarande på discogruppens
möten. En ledamot i discogruppen fick lämna sitt uppdrag inom discogruppen pga uteslutning
ur UNF. Sedan så tog vi i discogruppen in 2 nya ledamöter i oktober/november 2016. Så för att
sammanfatta det hela gällande discogruppens ledamöter så har det varit ett skakat år, men vi
kom igenom det ändå.

Discogruppens underteams
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Discogruppens underteams
Discogruppen har under 2016 haft 7 teams, varav 1 är inaktiv största delen utav året samt att 2
utav teamsen är nya och är fortfarande i utrullning ifrån discogruppens sida.

Huvudansvariga
Vi i discogruppen anser att dom som är huvudansvariga har genomfört sitt uppdrag enligt
befintliga regler samt att dom har jobbat aktivt för att förbättra discosituationen under discona.

Checkgruppen
Eftersom att checkgruppen fortfarande är i utrullning så kan vi tyvärr inte bedöma om dom har
uppfyllt sitt uppdrag ifrån oss i discogruppen.

Musikteamet & Granskningsteamet
Vi i discogruppen anser att vi ska revidera om musikteamet samt granskningsteamets funktion,
eftersom att våran tanke om musikteamet och granskningsteamet var att det skulle vara en
”nyckelfunktion” i discona. Men både musikteamet och granskningsteamet har varit ”vilande“
stora delar utav 2016. Det mesta beror på att granskningsteamet vacklade. Så därför tog vi i
discogruppen beslut att temporärt flytta dessa saker till en gemensam sak för alla medlemmar
innan vi börjar revidera om dessa två teams.

Schemaskapare
Vi i discogruppen anser att schemaskaparfunktionen är en viktig punkt i hela discosystemet, för
den ”bestämmer” vart folk ska jobba på discona. Likaväl så tycker vi att det har blivit bättre och
bättre på senare år, just eftersom att anmälningarna sker via hemsida istället för att allt gick till
David.

Handledare
Även fast handledarteamet (kan även kallas handledarsystemet) är under utrullning så finns
det redan nu handledare för vissa platser, dom platserna är DJ & kiosken. Vi i discogruppen
tillämpar utbildning för den som ska vara handledare om vi bedömer att det behövs.

Verksamheten 2016
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Verksamheten 2016
Övergripande för verksamheten 2016
När vi tittar på discoverksamheten i sin helhet så har vi sett mycket, både på gott och ont. Men
mestadels på gott. Dom sakerna som ligger på ont är i stora drag problem som inte är lösta än
pågrund utav att dom är problem som är stora problem. Likaväl så har det genomförts 4 discon
under 2016.

Discoutveckling
Vi har under 2016 sett en mycket positiv discoutveckling, som det specificerades tidigare i
rapporten så hade det fattats många goda beslut under 2016, och det har verkligen märkts av
vid utvecklingen. Likaväl så anser vi att schemaförståelsen har förbättrats grovts under 2016.
Likaväl så har vi ansett att teamworket mellan medlemmar har blivit bättre, man samarbetar
numera utan att vi i discogruppen lägger oss i och skapar massa regler för just samarbete, det
tycker vi om.

Problem som funnits under 2016
Under 2016 så har det funnits en hel del problem, vi har jobbat aktivt för att kunna få stopp på
dessa problem. Vissa saker kan sägas exakt vad det är medans andra är dock inte möjliga att
säga i sin helhet, för det skulle röja dess uppdrag. Men utöver det så har problem såsom att
personal är för många i kiosken samt spelrummet i sin helhet varit prioriterade problem hos oss
i discogruppen.

Discostabilitet
Vi i discogruppen anser att discona har blivit mer och mer stabila under 2016 samt att alla
förståelser har blivit bättre, och med det så har möjligheten till stabila discon med knappt några
felsteg eller ”utfall” kommit oss närmare, vi anser att vi är nära stabila discon som kan fungera i
teorin.

Planer för 2017
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Planer för 2017
Vi i discogruppen anser att årsmötet ska få veta vad vi har för grundplaner för 2017

Gruppmässigt


Arbeta mer gällande gemensamt ansvar



Fortsätta stå för UNF:s värderingar



Jobba för att få så bra beslut som möjligt

Instruktioner till underteamsen


Genomföra s.k. uppdragsbeskrivningar för varje team



Göra klar utrullningen utav checkgruppen samt handledarna



Revidera och få igång antingen samma musik & granskningsteam eller ett helt nytt sätt
att arbeta med dom sakerna.



Fortsätta att stödja deras arbeten med bra beslut.



Revidera om regelverkets 13:nde §.

Discona i praktiken


Fortsätta att prioritera ”problemområdena” kiosken samt spelrummet.



Samt att jobba mer med att låta personer utvecklas.



Anpassa discot till tiden då discot är t.ex. halloween är det halloweendisco.



Ha fler discon med olika teman.



Stödja personalen så gott det går.

Övrigt
Med detta så anser vi i discogruppen att vi har uppfyllt vårat uppdrag för 2016. Vi planerar att
utgå ifrån samma uppdrag 2017, fast med dessa saker som grundplan samt dom saker ifrån
2016. Med detta så anser vi att discoåret 2016 är över.

Discogruppens ledamöters underskrifter
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Discogruppens ledamöters underskrifter
David Söderström

Julia Danberg

Mötesordförande

Vice mötesordförande

david.soderstrom@unf.se

datimelocked@gmail.com

Isak Ferm

Isac Larsson

Sekreterare

Ledamot

isak.ferm@spray.se

cinderzed@outlook.se

Simon Östling

Julia Andersson

Ledamot

Ledamot

simon.ostling@live.se

julia002011@icloud.com

Daniel Sigvardsson

Oscar Ylinen

Ledamot

Ledamot

sigge@ockelbounf.se

oscar@ockelbounf.se

Företagsinformation
Ockelbo UNF
Norra Åsgatan 56
816 31, Ockelbo
Telefon +46297-401 14
http://ockelbounf.se

