
Dagordning Klädbytarförberedelser 21 mars 2019 

1. Kostnader och nedlagd tid   (fyll i excelblad med er tid och utlägg fram till nu) 

 

2. Pressmeddelande -  Kims förslag 

3. Artiklar – Notiser inför utställningen   Vem skriver? Muntliga kontakter, Mailkontakter. 

4. Artiklar – Notiser inför Earth Hour   Vem skriver? Muntliga kontakter, Mailkontakter. 

5. Artiklar – Notiser inför klädbytardagen   Vem skriver? Muntliga kontakter, Mailkontakter. 

6. Insändare -  Ska vi vänta på mall från SNF, vill någon göra egen version? 

7. Annonsering – del 1 - Varför ska vi lägga pengar på annonser jämfört med andra aktiviteter? 

(budget: 14420:-) 

8. Annonsering – del 2 – Annons i Vänersborgaren 2 moduler (samma storlek) bekostat av 

studiecirkelarvodet – eller ska vi ändra? 

9. Kontakt med studiefrämjandet om vi ska använda pengar därifrån till VAD? Vem? 

10. Annonsering – del 3 – Annons i TTELA, Efter justering 2 x 4 moduler = 12920 kr, Beslut om 

Storlek, Datum, Text och Pris)  obs HÄLFTEN AVSETT FÖR STUDIEBESÖK PÅ WARGÖN 

INNOVATION I SEPTEMBER. 

11. Småannonser (3 st för klädbytardagen +  kanske 1 för utställningen på biblioteket)  t.ex. 

Earth Hour, (spara pengar till 1 annons inför wargönbesöket) 

12. Digital marknadsföring Några nya ställen /nya idéer?  

 

13. Volontärer – David på Timjan hade 2 nästan säkra personer?? 

14. Volontärer – från Röda korset?? 

15. Skräddare, är han med oss, ska han skrädda? Eller bara utställning eller både ock? 

 

16. Utställningen på Biblioteket vem gör, vem kör, material som ska ställas ut, skyltar om det vi 

ställer ut, affischer från vårt förråd. 

17. Utställningen nedplockning på biblioteket och transport till Fridaskolan, samt uppställning 

18. Utställningen nedplockning på Fridaskolan och transport till Arenan, samt uppställning 

19. Utställningen nedplockning på biblioteket och transport till resp ägare. 

20. Utställningen – annons om vänersborgsgalan? 

 

21. Fotografera 

22. Filmning trollhättans videofilmare (kostnad? Vi har ingen budget för detta i det här 

projektet)  

23. Filmvisning –  vid senare tillfälle (avsatt budget 800 kr men inget för annonser) 

 

24. Förinlämning – Hämtning hos Lisas  25/3 till 5/4  har de telefonnr till de som ska hämta, ge 

klädbrickor 

25. Förinlämning – Hämtning hos Hudlyftet  25/3 till 5/4  

26. Förinlämning – Earth Hour. 

 

27. Affischering (70 st) förslag fördelning enligt förra året men Eva Spetz tar Johannas ställen 

28. Affischering Kim har med texter. Fördelning av texter, du får montera själv hemma 

29. Sprida broschyrer(400 st) – samtliga ska ut helst. Hur hitta fler ställen? Kan vi ha ett lager på 

utställningen på biblan så kan de som behöver hämta flera där. Sätta på texter på egen hand. 

Kim har tryckt upp texter. 

 

30. Axelband -  beställa? Antal ?  (vi blir 20 volontärer på lörd o 19 på fre)  

31. Personliga namnskyltar - ska vi ha det? 

 

32. Disponering av lokalerna? Vi pratade om fik i stora salen förra året.  Inlämning i bortre 

klassrummet? Och pausrum för volontärer där.  



 

33. Hur få besökare hela dagen -   Hur pytsar vi ut kläder, ska vi hålla på dem? 

34. PROVRUM finns det en bättre lösning? 

35. Klädställningar  

36. Spotlights 

37. Speglar 

38. Skyltar 

39. Cafegrejer vem hämtar hos Reneih på Fairtrade City 2kg kaffe +  2 pak te +  2 lådor bananer + 

chokladbitar + Rollup.   

40. Cafe - Ska vi ha någon försäljning av extra fikabröd t.ex. långpannekakor. 

41. Köpa fika/lunch till personalen, vi använder kaffe/te/bananer från FTC men köper xxxx (+ 

saft, mjölk och saftmuggar till besökarna) 

42. Värva medlemmar 

43. Räkna besökare 

44. Quiz – EJ KLAR Fairtrade bananer som belöning ??? 

45. Lotteri ?  

46. Happy Hour? Ska vi rea ut kläder sista timmen 

47. Redesign – skänka trasiga plagg utan kostnad för redesignändamål  

48. Ska vi trycka upp program och ge alla. (Innehåll: det kommer nya kläder x ggr/timme. Att 

man kan göra Quiz och få bananer, att man kan fika, tidpunkt för film, tidpunkt för 

studiebesök i Wargön, att man xxxx) 

 

49. Bemanningspussel (19 pers på fre, Vem gör schema? 

50. Fredagsuppgifter: Köra kläder, galgar, beachflaggor, flaggor, kaffe/te/bananer, speglar, 

affischer mm från förråd, speglar från Bm, bygga provrum, Köra utställning från biblioteket, 

köra klädställningar från Erikshjälpen, Sätta upp utställningen, ställa i ordning skrädderiet, 

Göra i ordning Gatuprataren, Räkna förinlämnade kläder,  

 

51. Bemanningspussel (20 pers på lör.) Vem gör schema? Stationer: Projektledare BM + 

Susanne. Övriga: Räkna män och kvinnor, inlämning, utlämning, galgning, Fika, uthängning i 

lokalen, Fikabordet, Quiz, Utställningsguide, prata program och medlemskap, Fotograf, fixa i 

ordning personallunch, planera in raster, prata Fairtrade-information, prata med folk i kön 

för utlämning,  

 

52. Köpa klädlinor, klädnypor, rep, rundstavar, tuschpennor, annat? 

 

53. Vart skänka överblivet? 

54. Avslutningsaktivitet: räkna överblivna plagg, packa i säckar, köra grejer hit och dit.  

55. Körjournaler: för milersättning.  

56. Utställning på Vänersborgsgalan  Uppsättning och sen nedplockning (VEM), vart ska 

grejerna. 

  

57. DATUM FÖR NÄSTA MÖTE  - KVARPUNKTER - EXTRA MÖTE INNAN 5 APRIL 

 

 

 

 

 


