Verksamhetsberättelse Luleå Makerspace 2019
Under 2019 har Luleå Makerspace arrangerat drygt 100 arrangemang med målet att lyfta
intresset för teknik och skapande i Luleå och vi räknar med att föreningens aktiviteter når
2000-3000 personer. Föreningen har haft flera externa gäster och studiebesök (t.ex.
Norrbottens Handelskammare, utbildningen Digital Strateg, Luleå Näringslivsbolag, Luleå
tekniska universitet, Facebook, Star Stable, Gällivare Kommun och Slöjd.nu) samt gjort ett
gästspel i Piteå med en mini-makerfaire. I januari arrangerades tillsammans med Luleå
Kommun en heldag om skapande med moderna verktyg för lärare.
Spelutvecklingskvällarna är välbesökta och under året har föreningen arrangerat ett flertal
GameJams, både för digitala och analoga spel. Under hösten startades en ny workshopserie
för att lära ut dataspelsskapande under namnet Luleå Game Create. Denna har varit mycket
populär med ca 15-20 deltagare per workshop. En populär dataspelsdag arrangerades
tillsammans med företaget Star Stable i samarbete med Luleå Näringslivsbolag samt
Sogeti/#addher.
Föreningen har fått ekonomiska bidrag från Facebook och Luleå Energi samt har arbetat
med ett flertal samarbetspartners för att skala upp de ekonomiska medlen i form av
gratistjänster, lån av lokaler och utrustning. Den största samarbetspartnern är Luleå tekniska
universitet. Föreningen är sedan 2015 en ambassadörsförening för Luleå Kommun vilket
medför ett ekonomiskt bidrag med 300 000 per år i tre års tid. Fas två av kontraktet löper
180901 - 210831. Under december 2019 fick även föreningen en större riktad donation på
579 000 för inköp under 2020. Mer information om denna donation kommer under tidigt
2020.
Föreningen har under året gjort investeringar i bland annat material, nya datorer, ny
nätverksutrustning samt en ny server.
Då verksamhetens drift har blivit omfattande så beslutade styrelsen om införandet av en
arvoderad kanslitjänst för drift inkl. bokföring, rapportering, söka bidrag, kontrakt,
marknadsföring, samordning av arrangemang, medlemshantering, nyckelhantering,
reparationer etc.
Ett flertal artiklar har skrivits i media om föreningen.
Per 191231 hade föreningen 215 medlemmar varav 40% är tjejer/kvinnor.
Föreningen har en aktiv Facebook-sida: https://www.facebook.com/luleamakerspace
Här finns även bilder från events och från Making:
https://www.facebook.com/luleamakerspace/photos_stream?tab=photos_albums
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