Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen för den ideella föreningen Uppsala Makerspace får härmed avge redovisning för
föreningens verksamhet räkenskapsåret 2016-01-01 till och med 2016-12-31.

Inledning
Under 2016 har Uppsala Makerspace i huvudsak jobbat med att skaffa och utrusta en lokal.
Ekonomi, rutiner och regler samt kommunikation har utvecklats för att sammantaget göra
lokalen till en tilltalande plats för medlemmar att mötas, inspireras och skapa, både själva och i
grupp. Under slutet av året har föreningen haft öppna kvällar i lokalen vid ett 15-tal tillfällen.
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Kommittéer och arbetsgrupper
Under 2016 bestod valberedningen av Christoffer Ramqvist. Under hösten 2016 engagerades
en grupp för att ett gemensamt projekt, det så kallade IoT-projektet. Måns Ridzen utsågs av
styrelsen till projektledare och projektet kommer sannolikt fortgå under 2017, förhoppningsvis då
med finansiering från Uppsala kommun.
Styrelsen bemyndigade även Niclas Ericsson samt Magnus Blikstad att hålla i varsin grupp för
att med delegerad beslutsrätt sköta vissa inköp och löpande underhåll i lokalen. Dels en
verkstatsgrupp. Dels en studiogrupp. Namnen utgår från de två rum som föreningen förfogar
över.

Medlemsutvecklingen
Under 2016 blev det möjligt att bli medlem i föreningen och antalet betalande medlemmar växte
till 37 varav 6 st. är familjemedlemskap. Samtidigt har gruppen med intresserade växt från ca.
150 till ca. 250.

Verksamhet
Styrelsen har fortsatt med de arbetssätt som etablerades under första verksamhetsåret med
kommunikation via mailinglista och Facebook-grupp, en delad folder för dokument och ett
ärendehanteringssystem för att kunna följa upp det som ska göras. Nedan följer några av de
viktigaste framstegen:

Lokalen
Under hösten 2016 inleddes ett samarbete med Folkuniversitetet där Uppsala Makerspace fick
tillgång till två rum och ett förråd i källaren om totalt cirka 80 kvadratmeter. I väntan på att ett
kontrakt färdigställts har Uppsala Makerspace fått disponera lokalen utan kostnad. En mängd
problem och motsvarande åtgärder har under hösten identifierats och ett flertal åtgärdats. De
viktigaste frågorna har varit flexibelt tillträde till lokalen på kvällar och helger, god ventilation,
tillgång till toalett, regelbunden städning, gott brandskydd, samt att det finns en försäkring.
Lokalens två rum benämns studion respektive verkstaden. Studion har utrustats med ett antal
arbetsbänkar, stolar och lampor för att skapa bra arbetsplatser. Verktyg och material har
införskaffats med syfte att stödja mindre arbeten med elektronik, textil, papper och plast. Bland
annat har en 3D-skrivare köpts in. Verkstaden har utrustats med arbetsbänkar, verktyg och
maskiner för att möjliggöra större arbeten i huvudsak trä och metall. Inköpta maskiner inkluderar
pelarborrmaskin, bandsåg, svarv och bandslip.
Utöver arbetsplatser har den främre delen av studion inretts för samkväm och mindre möten.
Där finns bland annat bord med soffgrupp, en whiteboard, kaffemaskin, och en
musikanläggning.

Bidrag
Parallellt med detta arbete har Uppsala Makerspace fått verksamhetsbidrag från Uppsala
Kommun om 50 000 kronor. Med hjälp av detta bidrag har en mängd verktyg, material och
möbler kunnat köpas in vilket har fått mycket god utväxling sett till verksamheten.

Deltagande i Projekt
Uppsala Makerspace skrev förra året på ett letter of intent att stödja ett Vinnova finansierat
Nationellt Makerspace projekt. Under året har detta involverat deltagande i en intervju för
kartläggning av hur olika Makerspace fungerar i Sverige.
I november 2016 söktes och beviljades projektet Innovate Passion Uppsala där Uppsala
Makerspace är en stödjande part. Projektet syftar till att stödja unga kvinnor att intressera sig för
programmering av främst dataspel. Innovate Passion Uppsala kommer anordna ett event
parallellt med datorfestivalen Birdie där Uppsala Makerspace kommer vara närvarande.

Webbplats och kommunikation
Webbplatsens texter har uppdaterats i flera omgångar. Styrelsen har kommunicerat ut till
medlemmar och intresserade kring olika aktiviteter, medlemsmöten och öppettider i lokalen.

Aktiviteter
Under året har följande större aktiviteter genomförts:
● 2 Medlemsmöten
● Årsmöte den 13/3
● 7 stycken styrelsemöten utspridda under året
● Deltagande i stadsskogens dag den 28/8
● 15 öppna kvällar i lokalen från mitten av oktober och framåt.

Föreningens ekonomi
Under 2016 har föreningens ekonomi bestått av medlemsintäkter och fasta utgifter för
bankkonto samt material till workshops, möbler och verktyg till lokalen. Föreningen har fått
ekonomiskt stöd av kommunen på ett belopp av 50 000 kronor.
Räkenskapsåret 2016 avslutar med ett överskott av 55 356,20 kr varav 31 425,80 kr
investerades i maskiner och lokalinredning. Föreningen har ett nuvarande Verksamhetskapital
av 63 359,20 kr. En detaljerad ekonomisk berättelse inkl. resultaträkning och balansräkning
finns som eget dokument.

Slutord
Genom tillgången till en lokal och möjligheten att utrusta denna med verktyg har föreningen
under 2016 lagt en solid grund för att kunna både växa medlemsmässigt och växla upp
verksamheten.

