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Discorapporterna ska förmedla en lägesrapport för just det discot som var ägde rum, likaväl
vad som hände osv. I detta fall är det discot den 24:de februari 2017.
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Gällande personalen på discot

Sida 01
”Personalen är en
nyckelspelare för
att discona ska
fungera som dom
är tänkta att
fungera, därför
behöver det
fungera innan
discomiljön kan
utvecklas”

Gällande personalen på discot
Anmäld personal
Inför discot så var det totalt sett 20 UNF:are anmälda via anmälningsformuläret, men enbart 17
stycken var närvarande på själva discot. Dom anmälda UNF:are som var närvarande på discot
var dessa: Alexander Bergqvist, Amanda Romar, David Söderström, Ella Larsson, Erik
Jäderberg, Erik Lindberg, Gabriel Björk, Johan Bäcke, Linnea Sjöberg, Matilda Holm,
Oscar Ylinen, Pernilla Tagesson, Samuel Berglund, Wilda Palm, William Ricknell, Wilma
Lindgren, Yones Laeli Om man undrar hur dessas scheman såg ut så får man ta kontakt med
mig eller om man har åtkomst till databaserna i Office 365 så kan man kolla själv.

Personalen i sin helhet
Personalen skötte sig i sin helhet bra, en viktig sak att nämna tidigt i denna rapport är att på
detta disco hade vi 4 helt nya som jobbar på discona, dvs 4 stycken som inte har jobbat på
discona alls. Och gällande dom så skötte dom sig extremt bra för att vara nya, dom kom in i
”discoflytet” väldigt fort. Och det uppskattas.
Utöver dom nya så flöt allt på relativt normalt, dock att vissa medlemmar som jobbade agerade
som att discona var en lekstuga. Samt diverse schemabrytande osv. En utav dessa är inte
medlem i UNF längre pga obetald medlemsavgift på 2 år. Men om man exkluderar dessa
dåliga händelser så måste jag erkänna att det var ett väldigt lugnt disco som var.

Innan discot började

Sida 02

Innan discot började
Övergripande innan discot började
Övergripande sett så var det som ett vanligt disco brukar vara innan själva discot, smått kaos
men för det mesta lugnt och stabilt samt förklara saker osv för dom nya.

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
Discomiljön som det har rapporteras om, både i tidigare discorapporter, årsrapporter, regelverk
och andra dokument som ska uppnås hålls kvar vid utav mig, och därmed så kan jag säga att
vi tog några ytterligare steg emot den discomiljö som vi vill ha. Kioskens stabilitet är påväg att
bli bättre, det VAR färre personer i kiosken numera än tidigare, och detta beror helt på dom
duktiga handledarna som finns för kiosken.
Dock så får vi inte ta för stora steg tillbaka om vi ska ”backa bandet”. Små steg tillbaka tar man
isåfall. Men det är något som jag inte direkt tror, för på varje disco så tas det små steg för en
förbättrad discomiljö. En miljö där personal och besökare samspelar i en god verksamhet.
Förståelsen för regelverk och andra regler har även under detta disco varit en stor faktor till
den förbättrade discomiljön.

Så jag kan med god säkerhet säga detta: Under 2017 kommer vi att ha nått långt i en bättre
discomiljö.

Under discot
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Under discot
Hela discot i sig var extremt bra, dock så som jag har nämnt högre upp så var det en del
schemabyten, vilket inte är bra. Drar det ner på discomiljön som har skapats, men om man
tänker bort ifrån dom sakerna så har det gått bra.

Incidenter
Inga incidenter skedde som jag vet om.

Utöver incidenterna
Om man räknar bort incidenten så var det ett lyckat disco.

Speciella tack
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Speciella tack
Denna sida är till för att visa vilka som har gjort goda insatser under discot
Handledarna: Handledarna utförde sitt arbete på ett sådant sätt att jag kan se discona
förbättring i realtid. Samt att upplärningen utav nya skedde på ett sätt som jag tyckte om.
Viktigt att minnas för dom, det här var det första discot som handledarna som finns gjorde sitt
arbete utifrån sina bestämmelser. Bra jobbat!
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!

Kontaktinformation
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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
http://ockelbounf.se

