Verksamhetsberättelse Luleå Makerspace 2017
Under 2017 har Luleå Makerspace arrangerat 72 arrangemang med målet att lyfta intresset
för teknik och skapande i Luleå. Föreningen har fått ekonomiskt bidrag från Facebook samt
har arbetat med ett flertal samarbetspartners för att skala upp de ekonomiska medlen i form
av gratis tjänster, lån av lokaler och utrustning. Den största samarbetspartnern är Luleå
tekniska universitet.
Föreningen är sedan 2015 en ambassadörsförening för Luleå vilket medför ett ekonomiskt
bidrag med 210000 per år i tre års tid. Kontraktet löper 150901 - 180831. Vi fick i december
klart med en ökning och förlängning av det ekonomiska bidraget från Luleå Kommun med
300000 per år under perioden 180901-210831.
Föreningen har under året bytt och utökat lokalytan. Vi har gjort investeringar i nya möbler,
10 datorer och diverse olika elektronik att ha till försäljning. Vi har rabatter hos Lawicel för
inköp av elektronik samt 3D-printertråd hos 3Dverkstan samt att föreningen har ett eget
lager av 3D-printertråd och elektronik för förmedling till medlemmar. Föreningen driver också
flera Minecraftservrar.
Under året har föreningen försökt att nå nya målgrupper av medlemmar att komma till Luleå
Makerspace och ta del av den verksamhet som erbjuds.
Vi har haft flera externa gäster och studiebesök under året bland annat från Sydkorea,
Norge, Schweiz och USA. Mest stolta är vi över att Konungens stiftelse för ungt ledarskap
vid sin konferens i Luleå valde att lägga ett av sina tre valbara studiebesök hos oss.
Våra spelutvecklingskvällar är välbesökta och under året har föreningen arrangerat två
stycken GameJam. Ett flertal artiklar har skrivits i media om föreningen och vi har deltagit i
radion vid ett par tillfällen.
Per 171231 hade föreningen 172 medlemmar varav 47% är tjejer/kvinnor.
Föreningen har en aktiv Facebook-sida: https://www.facebook.com/luleamakerspace
Här finns även massor med bilder från events och från Making:
https://www.facebook.com/luleamakerspace/photos_stream?tab=photos_albums
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