Anteckningar nyckelmöte Arena 29
14 maj 2018

Presentation
Personalen hälsade alla välkomna, presenterade sig och bjöd på glass.

Bokningssidan
Flera förändringar av bokningssidan är på gång under våren, det påverkar framförallt personalen.
Men liten förändring även för användare. Personalen kommer därför kontakta alla grupper inom de
kommande veckorna och i samband med det berätta hur kommande uppdateringarna kommer
påverka när ni bokar.
Input från användare efter att uppdateringarna som gjorts under våren:
• Det funkar sämre att boka via mobilen sedan uppdatering.
• Det går inte att se vilken grupp som bokat - går inte att kontakta de andra om det är något.
• En får alltid bokningsbekräftelse via mejl - är det ett måste?
• Gick att dubbelboka (studion kontrollrummet måndag 7/5 kl 16-19). Något var fel?
• Kalendern följer inte med i månadsvyn vid bokningar långt fram i tiden.
Vi tar med oss frågorna och ser till att felen åtgärdas och vilka av önskemålen som går att åtgärda.
Hör av er till oss om eventuella problem med bokningssidan så de kan åtgärdas så fort som möjligt.

Stängningsveckor i sommar
Arena 29 i Stenhuset kommer vara stängt 5/7 - 13/8.
Arrangemangshallen är stängd 3/8 - 27/8.
Under denna perioden kommer era nycklar vara avstängda.

Runda kring vad som är på gång
Alla berättade vad de hade på gång i sina grupper.
Bland annat pratades det om dessa öppna events:
•
•
•

Föreningen Hikari-Kai träffas varje tisdag klockan 17 - 21. De gillar Japan så välkommen om
du också gör det.
Unga för amnesti – jobbar med asylfrågor. Kommer snart ha en större infoträff för alla som
vill veta mer. Datum för mötet kommer upp på våra hem- och facebooksidor.
GALF, Göteborgs allmänna lajvförening söker folk - träffas på Kafé hängmattan på onsdagar
ca klockan 15 - 17 och pratar karaktärer med mera. Välkommen dit om du är intresserad och
vill veta mer.

Om ni är en grupp som vill ha fler medlemmar - hör av er till personalen så lägger vi gärna upp det på
hemsidan eller sprider det i sociala medier. Meddela oss även när ni har öppna events så vi kan lägga
upp det också.
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Målgrupp
Målgruppen som vi riktar oss till har ändrats och vi måste tyvärr gå tillbaka till gamla direktiv som är
att vi i huvudsak finns till för de som är 16 - 20 år.
Detta innebär inte att vi kastar ut alla som besöker oss som är äldre eller yngre. Men de vi har
kontakt med och de som har nycklar och tar initiativ till er aktivitet/grupp/arrangemang ska vara i
den åldersgruppen.
I de grupper där det inte är så kommer inte vi slänga ut någon utan att ha en dialog med er för att
exempelvis se hur ni kan jobba för att rekrytera nya yngre till er grupp eller få yngre i gruppen att
skaffa nyckel. Hör av er till oss om ni behöver hjälp med detta.

Ambassadörer
Arena 29 kommer anställa ambassadörer som kommer jobba med allt från workshops till att vara
ute på skolor med mera och marknadsföra Arena 29. Är du intresserad av att jobba som det några
timmar då och då eller vill veta mer får du gärna kontakta Ylva (ylva.medin@ml.goteborg.se, 072235 05 77) eller John (john.frick@ml.goteborg.se, 0702-33 26 68).

Spela in podcast eller gör musik – ny möjlighet i ”Konferensen”
Vi har utrustat ”Konferensen” med mikrofoner och en midiklaviatur. Så om du vill spela in podcast
eller skapa musik i datorn kan ni även göra det där. Vi hjälper er gärna och visar hur det fungerar så
att ni enkelt ska komma igång.

Övriga frågor
Fråga:
•

Ska jag säga till när jag kommer och går till alla andra på mitt våningsplan i Stenhuset så de
inte larmar in mig av misstag?

Svar:
•

Det är väl trevligt att säga hej men inget krav. Däremot viktigt att kolla så ingen är kvar innan
du går och ska larma.

Fråga:
•

Vad händer om inbrottslarmet går av misstag?

Svar:
•

Om inbrottslarmet går kan ni inte göra något för att stoppa utryckningen. Men meddela
alltid personalen visa sms eller mejl så vi vet i efterhand när och av vem det utlösts så vi kan
ta reda på varför det skett. Vänta gärna kvar tills väktare kommer och berätta vad som hänt.
Om ni håller er bricka och slår koden där larmet gått så tystnar det men väktare kommer
ändå.

Fråga:
•

Måste det vara så kallt i ateljén på vintern?
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Svar:
•

Svårt att få bra temperatur på alla rum men vi felanmäler om ni meddelar oss (gäller alla
typer av fel på lokalerna)

Stort tack till er som deltog på mötet! Nästa möte kommer vara under hösten.
Trevlig sommar till er alla!
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