
Budget
Gör upp en budget för arrangemanget. Då vet ni hur mycket pengar ni har och 
hur mycket ni kan använda.

Kom igång!

Checklista för filmvisning

Idéverkstad
Hitta på ett koncept eller utveckla era ideer! Använd de övningar du kan hitta 
på vår hemsida 

Ibland pratar vi om övningar eller material som ni kan hitta på vår hemsida. 
Ni hittar alla länkar till dom på sista sidan.

Starta förening
Använd vårt startkit, för att starta upp en förening. Då kan ni öppna bankkonto 
och ta del av det stöd Vi Unga kan ge. 

Starta Studiecirkel
Kontakta Studieförbundet vuxenskolan och sätt igång en studiecirkel i arrangör-
skap.

Kolla in vårt föreningsmaterial! gå in på arrangera.viunga.se och kika in på meterialbanken. 
Där finns massor av tips, övningar och mallar. Det kan hjälpa er i er planering.
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Datum och tid
Bestäm tidpunkt för filmvisningen. Sedan planerar ni utifrån det. Gör en tidsplan.

Gör en aktivitetsplan
Använd vår mall aktivitetsplan för att dela upp planeringen mellan er.

Ta hjälp i planeringen
Hur mycket tid har ni att planera ert arrangemang? Vem ansvarar för vad? 
Använd våra mallar och övningar för att göra planeringen lättare!

Sök pengar
Att söka finansiering till ert arrangemang är viktigt tidigt i planeringen, efter-
som pengar sätter gränser för vad ni kan göra. Därför är det viktigt att ni letar 
efter bidrag, stipendier och sponsorer
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Ta hand om pengarna
Bestäm vem som tar hand om pengarna. Det är viktigt att ni samla ihop alla 
kvitton och redovisar dem. Då vet ni hur mycket det kostade att göra. Då kan 
ni också visa det till de som gett er pengar.

Fixa utrustning och lokal
Ni behöver fixa en lokal till ert arrangemang, och ha rätt utrustning för att 
kunna visa film. Kolla under checklistan Teknik & utrustning och Fixa lokalen 
vad ni behöver tänka på.

Biljettpris
Om ni tänkte tjäna pengar på filmvisningen behvöer ni bestämma biljettpris. 
Ett bra biljett pris är när era besökare tycker det är ett bra pris, men ni får ändå 
lite mer pengar än vad det kostar att anordna.

Planera dagen
Gör upp en tidsplan över arrangemanget.  Se våra mallar för dagsschema - en 
mall för allt ni behöver göra under dagen -  och minutschema - ett detaljerat 
schema över arrangemanget.

Fixarlista 
Gör en lista på vad ni behöver fixas - köpa in, lånas eller hyras. Det kan vara 
dekor till lokalen eller vattenflaskor och frukt till er som fixar, högtalare till 
ljudet eller ljusslingor för att göra lokalen mysigare.

Sprid ordet
Marknadsför i relevanta medier. Har ni gjort FB-evenemang? Affisch? Snapch-
at? Instagram? Lokaltidningen? 

Hjälp era besökare hitta
Har ni skyltat eller skickat ut vägbeskrivningar?
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Storlek
Hitta en lagom storlek! Tänk på att det är bättre med en liten lokal som känns 
trång än en stor lokal som känns tom.

Mörkläggning
Lokalen behöver ha mörkläggningsmöjligheter, så att besökarna kan se vad ni 
visar, även om det är ljust ute

Sittplatser
Den behöver ha sittplatser till filmbesökarna. Det kan även vara bra om ni 
räknar hur många sittplatser som finns.



Praktiska detaljer
Lokalen behöver ha fungerande uppvärmning och ventilation, samt tillgängliga 
eluttag och toaletter.

Mängd besökare
Det finns även regler för hur många som får vara i en lokal. Kolla upp hur 
många så ni inte säljer för många biljetter.

Säkerhet
Se till att ni har koll på säkerhetsföreskrifter; dvs. det ni behöver veta om något 
händer. Be lokalägarna gå igenom rutinerna med er. Se till att det finns en 
brandkarta.

Utrustning
Kolla vilken utrustning lokalen har. All utrustning som behövs som inte finns i 
lokalen kommer ni själva behöva fixa. Under detta stycke kommer det komma 
en lista med vad ni behöver för utrustning.

Tillgång
Tillgång till lokalen. Undersök hur långt innan ni har tillgång och kan börja förbere-
da. Undersök även hur långt efter ni har tillgång och kan städa. behöver ni städa 
direkt efter? Behöver alla personer lämna lokalen vid ett visst klockslag?

Titta på lokalen
Besök lokalen och se till att den passar. Knyt kontakt med personalen. Prata med 
personalen om vad ni vill arrangera och fråga dem om de tror det är realistiskt.

Städa
Fråga om hur de som har lokalen vill göra med städning efteråt. Behöver ni städa 
själva efter er? I så fall, finns det städmaterial? Hur förväntas ni städa i så fall?

Stämning
Vilken stämning utstrålar lokalen och vad vill ni utstråla? Hur kan ni använda 
lampor och belysning, textilier, dekor för att skapa stämning?

Boka tidigt
När ni kollat av lokalen är det dags att kolla så att lokalen går att boka det 
datum ni tänkt er. Vissa lokaler är alltid fullbokade, så se till att boka i tid.

Kostnad
Kolla upp kostnaden för att boka lokalen. Även om det är världens mysigaste 
lokal så är det inte en bra lokal om den kostar för mycket.

Reservlokaler
Kolla ut en eller två reservlokaler, ifall den lokal ni valt inte är ledig eller av 
någon annan anledning inte fungerar.

Dekorera
Vill ni dekorera scenen eller lokalen på något specifikt sätt? Avsätt tid för att köpa 
in material och frakta den till lokalen.



Fixa till i lokalen
Vem hjälper till att fixa i ordning innan? Behöver ni möblera om? Behöver ni 
pynta?

Bestäm en teknikansvarig
Vem vet hur tekniken funkar, och kan hjälpa till om något inte fungerar som 
det ska?
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Projektor och projektorduk

Ljudanläggning

El
Eluttag och förlängningssladdar vid behov.

Mörkläggningsmöjlighet
Om lokalen har stora fönster eller av andra anledningar är ljus, kommer ni 
behöva möjlighet till mörkläggning.

Hörslinga
Ifall ni riktar er till en större publik kan det vara bra med en hörslinga. Fråga om 
hörslingan fungerar och är ikopplad, eftersom hörslingan ibland kan ha stått 
oanvänd länge.

Säkerhet
Det kan vara en dator, dvd-spelare eller vad annat som kan användas för att 
visa er film. Ibland finns det speciella saker att spela upp med, ibland kan ni ta 
med er egen dator och koppla i. Kolla därför hur det fungerar med de som har 
lokalen ni använder.

Licens
Ni har tittat på vilken licens ni behöver och betalat licensen. Läs mer om licens på 
hemsidan.

Film
Ni har hyrt/köpt film.



Dörransvarig
Vem ansvarar för insläpp och att ta betalt ifall ni har betalning i dörren? Vem 
samlar ihop alla kvitton, ifall ni har kvitton?

Säkerhet
Vem har koll på säkerheten? Det kan till exempel innebära att ni väljer en 
person som är ansvarig för kontakt med personal, ifall något händer.

Värdansvar
Bestäm en person som ansvarar för att hälsa besökarna välkomna och pre-
sentera filmen.

Sprid ordet
Ta bilder, filma, gör gifar! Se till att ni dokumenterar ert evenemang. Kommuni-
cera i realtid? Vill ni nå ut med bilder och film medan det händer? Kanske vill ni 
ha någon som fotograferar, någon som filmar och någon som skickar ut snut-
tar på snapchat, instagram och andra plattformar?

Städa
Behöver ni städa direkt efter eller sker det dagen efter? Bestäm i förväg när ni 
ska städa och vem som gör vad, så vet ni vad som förväntas.

Sprid ordet
Publicera bilder och text från evenemanget. Samla ihop recensioner, twitterutta-
landen, facebookstatusar; ja alla som kommunicerat ut att evenemanget var 
bra.

Pengar
Städa upp i ekonomin. Finns det något ni fortfarande behöver betala? Annars 
är det dags att börja med den ekonomiska redovisningen. 

Utvärdera i projektgruppen
Utvärdera vad som gick bra och vad som ni skulle vilja  förändra om ni gjorde 
det igen.

Redovisa
Om ni har bidragsgivare: redovisa vad ni gjorde av era bidrag. Se vår mall för 
projektredovisning.

Ta hand om varandra
Ni har slitit med ert LAN. Se till att ni firar, vilar och tackar varandra.

Spåna vidare
Vill ni planera ett nytt arranngemang ihop? vad? Här hittar ni info om hur ni kan 
avsluta och gå vidare: Efterarbete 
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Kom igång!

Idéverkstad: 
https://bit.ly/2VkfalR

Startkit: 
https://bit.ly/2OqpgQQ

Mall protokoll m.m: 
https://bit.ly/30RiFkY

Nu kör vi

Dagsplan: 
https://bit.ly/30UPzRO

Minutschema: 
https://bit.ly/2orei2Z

Ansvarsfördelning: 
https://bit.ly/31ZIJfm

Avsluta

Utvärderingsbingo: 
https://bit.ly/35anYiS

Utvärdera: 
https://bit.ly/2p46N1J

Ekonomisk redovisning: 
https://bit.ly/2LUipgS

Spåna vidare: 
https://bit.ly/31VMdiN

 

Planera

Tidsplan: 
https://bit.ly/2MfCrBu

Aktivitetsplan: 
https://bit.ly/30TFZhS

Övning Livspussel: 
https://bit.ly/30RMWQN

Ansvarsfördelning: 
https://bit.ly/31ZIJfm

Gör en budget: 
https://bit.ly/2on64J1

Mallar & Övningar

Fixa utrustning

Info om Licenser
https://bit.ly/2Oz1zGi

 


