Projektplan: QueerCon 2018
Skriven av: Stina Färdig
Den 13-03-2018

1. Bakgrund
Bakgrunden till projektet är att vi som förening vill erbjuda ett spelkonvent med HBTQIA+fokus under Pride-veckan i Stockholm. Vi har sett att det finns ett behov av queera
spelforum, och det behövs även ett utrymme för nördar under Pride. Förra årets konvent
var en succé, och av den anledningen vill vi genomföra det även i år.

2. Syfte
Syftet med QueerCon är att bidra med ett nördigt utrymme under Pride, där HBTQIA+personer kan mötas genom ett gemensamt intresse för spel och spelkultur i alla dess
former.

3. Mål
Projektets mål är att arrangera konventet QueerCon 2018 den 2-3 augusti 2018 i
Stockholm.

4. Omfattning och begränsningar
Projektet ska enbart jobba för att konventet ska bli av, och inte vara inblandad i planering
eller utförande av andra evenemang som förening anordnar under Pride-veckan.

5. Leveranser
•

Spelkonventet QueerCon 2018

•

Uppstartsmöte

•

Informationsmöte/-n för volontärer

•

Arrangörsmöten

6. Tids- och aktivitetsplan
Februari-Mars

Uppstartsmöte

Löpande under våren

Arrangörsmöten

Juli

Informationsmöte/-n för volontärer

2-3 augusti

QueerCon 2018

Augusti-September Uppföljningsmöten och utvärderingar

7. Personer
Stina Färdig (d.v.s. jag själv) är projektansvarig, och kommer att ha en övergripande koll
på vad som sker och när.
Amanda Stenback, Gabrielle de Bourg och Erland Nylund kommer att vara en del av
arrangörsgruppen och ha separata ansvarsområden. Andra personer kommer att
tillkomma, både i arrangörsgruppen och som volontärer, samt även personer som
arrangerar programpunkter under konventet.

8. Kostnader
Preliminär budget ser ut som följer:
Utgifter
•

Lokalhyra <10 000 kr

•

Festivalarmband ~1500 kr

•

Mat till arrangörer och funktionärer ~1500 kr

•

Transporter ~1000 kr

Inkomster
•

Inträde (icke-medlemmar över 26) ~5600 kr (räknat på 75 pers á 75 kr)

•

Fika- och t-shirtförsäljning ~2000 kr

•

Bidrag från Stockholms Stad – 10 000 kr

Balans: 6100 kr (ytterst preliminära siffror)

9. Förutsättningar
Förutsättningarna för att QueerCon 2018 ska gå av stapeln är främst den ekonomiska
biten, men även att vi bokar in programpunkter för att täcka upp två heldagar. Skulle vi

exempelvis inte få bidrag från Sverok och Stockholms Stad blir det svårt för oss att kunna
arrangera ett konvent, och har vi inga programpunkter blir det också svårt att genomföra
projektet.

10. Risker
Risk

Vikt

Åtgärd

Olämpliga/stötande
kommentarer till
deltagare/volontärer/a
rran-görer av andra
dito

2

●

Utbildningsdagar med NPC innan konventet
äger rum för att förebygga att sådant sker,
samt en Trygghetsansvarig i
arrangörsgruppen samt under konventet

Fullsatta lokaler

1

●

I det fall det finns risk för att lokalerna blir
fulla kommer föranmälda deltagare att
prioriteras

11. Arbetsformer och organisation
Projektet drivs enligt QueerNördarnas projektmodell.
Beställare är förbundsstyrelsen genom Föreningen QueerNördarnas Årsmöte.
Projektledare är Stina Färdig.
Projektgruppen utgörs av beställare, projektledare (och styrgrupp.)

12. Styrning och uppföljning
Avstämningar kommer att ske med styrelsen när det behövs alternativt på styrelsens
begäran, de kommer också att ske kontinuerligt inom arrangörsgruppen. Efter att
konventet avslutats kommer uppföljningsmöten att hållas, både med de involverade i
projektet samt med styrelsen. Om styrelsen i stället önskar en skriftlig rapport från
undertecknad kan detta ordnas.

13. Hantering av kravändringar
I det fall styrelsen ändrar sina krav på projektet kommer jag tillsammans med
arrangörsgruppen göra vad vi kan för att anpassa oss efter detta.

14. Referenser
Övriga dokument som är relevanta för insyn i projektet finns här:
https://drive.google.com/drive/folders/1Hms09dEcRmRDvffzQFdX-mdAv79OrlHy

