
Manual för Prologförträff

Hej! Här kommer en liten manual till dig som är intresserad av att hålla en Prolog-förträff.               
Vi är otroligt glada att du vill hjälpa till att stödja konventet och konventets utveckling genom               
att hålla en förträff. Lycka till! / Miriam, Martin och Petter

Syfte med förträffen
Det finns förstås flera syften med att hålla i en förträff. Här är de som vi ser som viktigast för                   
konventet:

● Peppa folk att komma på konventet.
Här finns två fokusgrupper. Dels nya deltagare som aldrig varit på konventet och dels             
unga deltagare. När vi säger unga menar vi personer som är 20 år eller yngre. Vi               
tror att det är viktigt att Prolog blir en mötesplats för alla åldrar och bakgrunder men               
tyvärr har konventet få unga deltagare, därför vill vi fokusera extra mycket på att             
peppa unga.

● Peppa folk att hålla i programpunkter.
Prolog är ingenting utan sitt program. Förträffen är ett utmärkt tillfälle att peppa folk             
att både komma på vad de skulle kunna hålla i samt att få dem att våga göra det.

● Samla upp idéer på programpunkter.
Vi är förstås väldigt intresserade av att veta vad folk vill ha med i programmet. Även               
om de inte kan eller vill arrangera en specifik programpunkt själva så är det bra för               
oss att veta vad det finns intresse för så att vi kan hjälpa till med att hitta någon som                  
har kompetensen och viljan att arrangera den programpunkten.

● Svara på frågor om konventet.
Ge svar på frågor och feedback på idéer från deltagare.

Regler för förträffen
För att vara en officiell förträff vill vi att ni följer dessa regler. Kontakta oss om något är                 
oklart.

1. Alla är välkomna!
Det ska vara ett öppet event för alla som är intresserade av att delta och alla ska                
känna sig välkomna.

2. Personen/personerna som håller i förträffen ska ha varit på minst ett Prolog.
3. Svara bara på frågor som du/ni säkert vet svaret på.

Skicka vidare frågor och kontaktuppgifter till oss på de frågor ni inte själva vet svaret              
på.

4. Ställ inte in under sista veckan.
När det är mer än en vecka kvar till förträffen är det ok att ställa in, men efter det vill                   



vi att ni håller i träffen.
5. Förträffen behöver hållas senast 140110.
6. Berätta för oss.

För att vi ska kunna hjälpa till på bästa sett är det förstås viktigt att ni informerar oss                 
när ni bestämt er för att hålla i en förträff.

Sprida information
Vi kommer att hjälpa till att sprida information om förträffen både på mail och genom              
facebook. För att kunna göra detta behöver vi ha följande information.

Datum:
Tid:
Plats: [Lägg gärna till med länk till karta.]
Kontaktperson:
Kontaktinformation till kontaktperson:
Beskrivande fritext om förträffen: Ex. Välkommen till förträff i [plats]! Vi kommer att            
berätta om konventet, bolla idéer inför programpunkter och ha det trevligt.

Allmänna tips
● Dokumentera mycket - fota och skriv ner folks idéer.
● Lek en lek - Vi gillar lekar, det måste man inte göra, men det kan vara ett sätt att                  

skapa en trevlig och kreativ stämning.
● Tänk på att göra det bekvämt för nya - var en aktiv värd/värdinna
● Vi har varit på caféer och hållt i förträff och det funkar bra. Det fungerar dock bättre                

att vara i en egen lokal om du/ni har tillgång till detta.

Förslag på upplägg
1. Lite mingel i början
2. Presentation av förträffen och du/ni som håller i den
3. Deltagarna presenterar sig själva
4. Berätta lite om Prolog
5. Programbrainstorm - vad skulle vi vilja se på Prolog
6. Peppa potentiella arrangörer
7. Allmänna frågor och häng

Kontakt
Har ni frågor eller funderingar runt förträffarna kontakta i första hand Miriam.
Mail: prolog@lajvkonvent.se
Miriams telefon: 0733-788463
LajvVerkstadens kontorstelefon: 070-0481819
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