
ÅRSMELDING 2017, HARSTAD MAKERS

2017 har vært et viktig år for Harstad Makers, med solid vekst, hyppige
arrangementer og mange gode samarbeid. Foreningen ønsker å være et
samlingspunkt for kreativt arbeid og innovasjon i Harstad-regionen, og i 2017 tok
Harstad Makers et viktig steg i denne retningen.

1. Styret har bestått av

Leder Tormod Haugene

Nestleder Daniel Ø. Punsvik

Kasserer Håvard Tømmerås

Styremedlem Eirin Bakkebø

Styremedlem Frode Eldevik

Varamedlem Alexander Johansen

Varamedlem Siri Nydal Pedersen

2. Medlemmer

Det er per 27.01.2018 registrert 25 betalende medlemmer.

3. Økonomi

Se årsregnskap

4. Arrangementer: høydepunkter

2017 har vært et år der Harstad Makers har blitt synlig i Harstad-regionen som en
reell aktør for både store og små arrangementer.

4.1. First Lego League 2017



Harstad Makers takket i august 2017 ja til å overta forskerkonkurransen First Lego
League fra KUPA. Oddgeir Høyland fra Harstad Makers ledet dette prosjektet i mål
på rekordtid med en storslagen avholdelse 11. november på Seljestad
Ungdomsskole. I alt 9 ungdomslag stilte i konkurransen som omfattet utfordringer
innenfor forskning, robotikk og markedsføring.

Prosjektleder: Oddgeir Høyland

4.2. NXT-konferansen, Harstad
DNB sin NXT-konferanse er Norges største møteplass for entreprenører og
investorer, og ble i 2017 avholdt i flere større byer - og på Harstad Makers. Med
inspirerende foredragsholdere og en solid gjennomføring gav de omtrent 70
deltakerne NXT Harstad bedre tilbakemelding enn noe annet NXT-arrangement i
tidligere.

Prosjekteier: DnB Harstad. Vertskap: Harstad Makers

4.3. Lær Kidsa Koding, Harstad
Lær Kidsa Koding er et gratis fritidstilbud til barn og unge hvor man lærer å lage
spill, robotikk ol. gjennom programmering. Tilbudet startet opp i januar 2017 med
omtrent 50 påmeldte barn og 20 veiledere, og har blitt avhold ukentlig gjennom
hele 2017 i regi av Harstad Makers. I inngangen til 2018 har "kodekveldene" blitt et
møtepunkt for en kompetent kjerne barn og unge som utforsker IT sammen.

Prosjektledere: Ellinore Vippond (vår 2017), Tormod Haugene (høst 2017)

4.4. Festspillene i Nord-Norge, Kviskreklan
Vert for Lost & Found Productions sitt performative teater, «Kviskreklan», under
Festspillene i Nord-Norge (24.06-01.07). Teatergruppen brukte Harstad Makers sine
lokaler som hovedbase for deres varierte påfunn og stunt, og transformerte blant
annet lokalene til en mystisk og stemningsfull «okkupasjonssone» som trollbandt
og engasjerte både barn og unge.

Ansvarlig, Lost & Found Productions: Nicoline Spjelkavik

4.5. Lyspunktet, gründersamling
Tre kvelder våren 2017 arrangerte Gründerhuset iQBEN kveldskonferansen
"Lyspunktet" for gründere og andre interesserte i Harstad-regionen. Formålet med
samlingene har vært kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Ansvarlig, iQuben/Gründerhuset: Håvard Tømmerås
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5. Arrangementer: annet

Gjennom 2017 har ulike bedrifter og foreninger i Harstad, i tillegg til Harstad Makers
egne medlemmer gjennomført følgende arrangementer.

5.1. Kursserie om 3D-prototyping
Kursserie i hvor man lærer en moderne arbeidsflyt for å omforme en produktidé til
en fysisk prototype gjennom 3D-design og 3D-printing.

Ansvarlig: Frode Eldevik

5.2. Tekna, introduksjon til 3D-printing
Temakveld for Tekna-medlemmer med en introduksjon til 3D-printing presentert av
Tormod Haugene.

Ansvarlig, Tekna: Marian Morris

5.3. Interne arrangementer og dugnader
Temakvelder med legobygging, søm, elektronikk, CNC-fresing m.m.
To større dugnader hvor lokalet har blitt omstrukturert og forbedret
Flere mindre ryddedugnader i forkant av utleie, arrangementer ol.

5.4. Ekstern bruk av lokalet / utleie
Barne- og Ungdomstjenesten - samarbeidsavtale
Harstad Tidene - sommerfest
BURG Troms - juleverksted

6. Forbedringer av tilbud, utstyr ol.

Ny avdeling for Lego / robotikk
Oppstart av sømverksted
Oppstart av elektronikkverksted
Oppstart av musikkrom
Oppgradering av treverksted
Oppgradering av elektrisk anlegg
Bygging av CNC-maskin
Diverse anskaffelser
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7. Styrearbeid i 2017

Det har blitt avholdt to offisielle styremøter i 2017, samt flere mindre møter der deler
av styret og andre interessenter har vært representert.

7.1. Gjennomført arbeid
Planlegging og organisering av arrangementer
Søknadsprosesser til kommunen og andre aktører
Ny nettside, harstadmakers.no
Utleie til bedrifter, foreninger ol.
Utarbeiding av medlemskontrakt
Innkjøp av utstyr
Presentasjon av foreningen ved ulike anledninger, omvisninger til skoleklasser,
stå på stand ol.

7.2. Planlagt, men ikke gjennomført
Forbedre utsiden av lokalet
Pusse opp rom for musikkproduksjon
Ta i bruk Vipps Go som betalingsløsning
Skrive fjellvettregler / kjøreregler for bruk av lokalet
Holde vinterkurs

8. Harstad Makers mål i 2018

Se referat fra årsmøte

9. Styre for 2018

Se referat fra årsmøte


