
Generellt mötesschema för höstterminen 2017 – oktober till december 

Nya Projekt Husknuten 

”Fler än du ser” 
 

Generellt ligger mötena på så vis att samlas vi i Falkenberg på veckodagarna på IOGT-NTO och på helgerna i Halmstad på Föreningshuset 
Husknuten. I Falkenberg kommer vi att diskutera upplägget av Funkislotsen och i Halmstad står filmarbetet i fokus. 

Datum Tid Aktivitet/Plats Ledare 

Sön. 15/10 Tåg från Varberg 13.34 – Tåg från Falkenberg 13.48 - - Tåg tillbaka 16.52 Jonas - Hatte 

14.30 – 16.30 Manusmöte på Husknuten – Halmstad.  
Probleminventering. Vad ska filmen handla om. Vad har vi för problem som vi vill 
lyfta både för Filmen och för Funkislotsen. Vi arbetar och diskuterar i mindre 
grupper. I förstone vill vi komma fram till ett synopsis 

Tis. 17/10 Halmstadgänget samlas utanför Husknuten 17.10 --- Tåg från Varberg 17.34 Jonas - Hatte 

18.00 – 20.00 Möte runt Funkislotsen på IOGT-NTO – Falkenberg. 
Vi kollar på ett upplägg av Funkislotsens webbplats. Hur ska 
www.funkislotshalland.se fungera? Vad ska sidan innehålla? Länkar till 
organisationer och myndigheter? O.s.v? 

Sön. 22/20 Tåg från Varberg 13.34 – Tåg från Falkenberg 13.48 - - Tåg tillbaka 16.52 (Jonas) - Hatte 

14.30 – 16.30 Manusmöte på Husknuten – Halmstad. 
I mindre grupper fortsätter diskussionerna. Vid detta pass ska vi ha kommit fram till 
någonslag presentation vad gruppdiskussionerna lett fram till - SYNOPSIS 

Tis. 24/10 Halmstadgänget samlas utanför Husknuten 17.10 --- Tåg från Varberg 17.34 Jonas - Hatte 

18.00 – 20.00 Möte runt Funkislotsen på IOGT-NTO – Falkenberg. 
Fortsatt arbete med Funkislotsen. Webbsida och arrangemang. Vad vill vi? 
Prioriteringslista. Vad är viktigast för oss. Vad kan Lotsen hitta på? 

Lör. 28/10 Osäkert med tider… Meddelas vid ett senare tillfälle! ----- De som vill delta och se hoppet är välkomna! Jonas - Hatte 
14.00 – 16.00 
Osäkert vilken 
egentlig tid 

Fallskärmshopp. 
Vi filmar filmens hopp. Samling och egentlig tid meddelas senare när saken är 
avgjord med Halmstad Flygklubb 

http://www.funkislotshalland.se/


Tors. 2/11 Bussen till Växjö avgår från Falkenberg Falkhallen kl. 08.00 – Halmstad Husknuten kl. 08.30 Jonas – Hatte 
Ett utvalt antal från 
målgruppen 

07.30: Heldagsutflykt till Växjö --- Vi besöker ”FUNKIBATOR” 
Vi besöker ett aktivitetscentrum för funktionsnedsatta i Växjö 

Sön. 5/11 Tid meddelas senare! Jonas – Hatte 
Och hela 
gänget! 

 Vi åker till Borås Djurpark 

En filmresa till Borås. Här ska vi försöka ta de filmbilder som vi önskat sen tidigare. 
Lejontämjare och Delfinälskare. Vi passar också på att umgås utanför projektet och 
stannar till och äter gott någonstans… 

Tis. 7/11 Tid senare Mot Stockholm… Bland annat besök på Epilepsiförbundet  Jonas – Hatte 

Ons. 8/11 09.00 – 12.00 Möte på Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor 
Jonas och Hatte Bärtilsson medverkar vi MUCF:s anökningskonferens i Stockholm 

Jonas – Hatte 

Tors. 9/11 Halmstadgänget samlas utanför Husknuten 17.10 --- Tåg från Varberg 17.34 Jonas – Hatte 

18.00 – 20.00 Möte Funkislotsen på IOGT – Falkenberg. 
Vi fortsätter diskussionerna runt Lotsen och dess hemsida. Vi tittar på vilka som 
möjligen skulle kunna arbete med det praktiska 

Sön. 12/11 Tåg från Varberg 13.34 – Tåg från Falkenberg 13.48 - - Tåg tillbaka 16.52 Jonas – Hatte 

14.30 – 16.30 Regi- & planeringsmöte på Husknuten – Halmstad.  
Vi går igenom scen för scen och planerar hur upplägget ska vara. Var vi ska spela in 
och hur vi ska göra det. Vad vi behöver i kostym och rekvisita, om vi behöver 
kontakta personer för att kunna spela in. Vem gör vad och var? 
 

Tors. 16/11 Halmstadgänget samlas utanför Husknuten 17.10 --- Tåg från Varberg 17.34 Jonas – Hatte 

18.00 – 20.00 Möte Funkislotsen på IOGT – Falkenberg. 
Konkret uppbyggnad av Organisation – Funktioner – Möjligheter – Arrangemang – 
Arbetsuppgifter för Lotsen 

Sön. 19/11 Tåg från Varberg 13.34 – Tåg från Falkenberg 13.48 - - Tåg tillbaka 16.52 Jonas – Hatte 

14.30 – 16.30 Planeringsmöte Filmdelen Husknuten – Halmstad.  
Under det här mötet fokuserar vi helt på Filmen. Vi ska helt enkelt ha klart för oss 
vad som behövs, vilket resultat vi ska sträva efter och hur vi ska nå dit. Mål med 
mötet är en färdigställd plan och regianalys 



Tis. 28/11 Halmstadgänget samlas utanför Husknuten 17.10 --- Tåg från Varberg 17.34 Jonas – Hatte 

18.00 – 20.00 Möte Funkislotsen på IOGT – Falkenberg. 
Under de nu två följande mötena ska vi ha färdigt alla planer för Lotsen. Vi kommer 
givetvis att hålla diskussionen levande även till våren… men vi måste veta vad vi vill 
och vara konkreta hur vi ska få det till verklighet! 

Sön. 3/12 Tåg från Varberg 13.34 – Tåg från Falkenberg 13.48 - - Tåg tillbaka 16.52 Jonas – Hatte 

14.30 – 16.30 Filminspelning – Husknuten Halmstad 
De första filmfrekvenserna spelas in… Särskilt kallade aktörer ur gruppen 

Ons. 6/12 Halmstadgänget samlas utanför Husknuten 17.10 --- Tåg från Varberg 17.34 Jonas – Hatte 

18.00 – 20.00 Möte Funkislotsen på IOGT – Falkenberg. 

Sön. 10/12 Tåg från Varberg 13.34 – Tåg från Falkenberg 13.48 - - Tåg tillbaka 16.52 Jonas – Hatte 
Och hela 
gänget! 

14.30 – 16.30 
Kanske senare 

Säsongsavslutning - Husknuten Halmstad 
Vi avslutar höstens arbete med att summera vad vi kommit fram under de möten 
oh samlingar som ägt rum. Vi tittar på planeringen inför våren och diskuterar hur vi 
ska gå vidare med både film och Lots.  
Litet Julbord till vår ära! 

 


