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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017 
Föreningen Demokratipiloterna 
 
Demokratipiloterna driver kulturella och sociala centret Dynamo. Verksamheten 
vänder sig till alla åldrar, med fokus ligger på unga vuxna (16-30 år). Vi har ett 
varierande utbud med aktiviteter, uppmuntrar unga att sätta igång projekt hos oss, 
möjliggör för en mångfald av föreningar/grupper/nätverk att träffas samt eftersträvar 
att ha en jämn fördelning vad gäller ålder, bakgrund, kön och etnicitet m.m. hos 
våra schemalagda – för att skapa ett icke-stigmatiserande center där alla känner sig 
välkomna.  
 
Under 2017 har vi fortsatt med vår mix av föreningar/grupper/nätverk (nedan kallat 
föreningar) som träffas hos oss. Att alla är välkomna – människor i olika åldrar, 
bakgrund, etnicitet, sexuellitet, diagnos, folk som är föreningsvana/föreningsovana, 
praktikanter/arbetstränande/anställda – gör Dynamo till den plats den är idag.  
 
2. Organisation 
 
2.1. Årsmöte 
Årsmötet äger rum den 28 mars 2018 på Dynamo.  
 
2.2. Styrelse  
Under 2017 har styrelsen haft 4 styrelsemöten, inklusive 1 konstituerande, samt ett 
arbetsmöte som handlat om projektansökningar. Mellan mötena har styrelsen 
regelbunden kontakt – och ibland tas beslut per capsulam (per mejl/telefon mellan 
mötena) vid brådskande frågor. Styrelsearbetet har mest handlat om ekonomi, 
ansökningar och arbetsgivarfrågor. Styrelsen har bestått av 5 ledamöter och 1 
suppleant. 
 
2.3. Medlems- och föreningsantal 
Per den 31 december 2017 hade Demokratipiloterna 251 medlemmar, varav 88 
signerade medlemmar. De signerade medlemmarna är alla under 26 år. Vi har 38 
medlemsföreningar (dvs föreningar/grupper/nätverk). De som använder lokalen 
regelbundet är i snitt 8-15 personer per förening.  
 
2.4. Anställda 
Föreningen har haft 9 anställda under 2017, flest inom våra projekt. Vi har även en 
ung person på timarvode i samband med event på helger och kvällar. 
 
2.5. Arbetstränande, praktikanter och volontärer 
Vi har under olika tidsperioder under året haft 26 personer schemalagda, varav 18 
var unga. Dessa är både praktikanter, arbetstränande eller volontärer. 5 av dem var 
ensamkommande ungdomar (under hösten 2017). De unga kommer till oss på olika 
sätt, en del genom att de hört talas om oss, googlat eller genom 
Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan/Socialförvaltningen – eller våra upparbetade 
kontakter med HVB-hem. 
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2.6. Planering 
Vi har under året haft dagliga arbetsplatsmöten där vi planerar verksamheten och 
delar upp uppgifterna på Dynamo. På våren respektive hösten hade vi en 
planeringsdag för alla schemalagda, där verksamheten både sammanfattas, 
utvärderas och planeras framåt.  
 
3. Verksamhetsutveckling & ansökningar  
Verksamhetsutveckling sker kontinuerligt, genom arbetsplatsmöten och andra 
möten. Projekten vidareutvecklar vårt center. Vi lägger mycket tid – mest ideell tid – 
på att söka olika projektmedel.  
 
3.1. Dynamo – Möjligheternas Förlag (i korthet) 
Arvsfondsprojekt är inne på sitt sista projektår och jobbar mycket med hur de ska 
permanentas som eget företag efter projektets slut. Under 2017 var 6 unga anställda. 
Förlaget har även haft unga personer på arbetsträning under året.  
 
Fokus har legat på kunduppdrag och flera material har producerats. Dessutom har 
redaktionen jobbat med 3 egna bokproduktioner. De har jobbat med förkovring, 
varumärkesarbete, framtid, marknadsföring m.m. Förlagets rapport till Arvsfonden 
kan begäras per e-post om medlemmarna önskar.  
 
3.2. Dynamocine – Sverige genom en lins (i korthet) 
Treårigt Arvsfondsprojekt som pågått ett år knappt. En grupp träffas två gånger i 
veckan på Dynamo. På torsdagar är det undervisning och praktisk träning i att filma, 
det kan handla om intervjuteknik, ljussättning, ljud, redigering, bildutsnitt, dramaturgi, 
kamerateknik etc. som har med filmhantverket att göra. På måndagar arbetar 
ungdomarna själva med sina filmer, framförallt med redigering.  
 
Cirka 25 ungdomar har deltagit i gruppen i olika perioder, både svenskfödda och 
nyanlända ungdomar. Ungdomarna håller på med filmer till Dynamo, 
Demokratipiloterna, Remakebolaget, Ung i Sverige, Kultursmakarna, en dokumentär 
som handlar om en av ungdomarna. 
 
Gruppen har dokumenterat en internationell konferens på Subtopia i Botkyrka, en 
helg i okt-17. Vi var och hade en filmhelg på Biskops-Arnös folkhögskola i slutet av 
oktober, vi besökte Stockholms filmfestival och såg en vinnande film, vi hade besök 
av en professor i sociologi som visade en film gjord av ungdomar från Peru, Ahang 
Bashi guldbaggebelönad filmare var på besök, Jörgen Bergmark en 
beckfilmsregissör var också på besök i höstas. 
I höstas startade även filmklubben och fem träffar är inplanerade under våren. 
Samarbete med Sundbybergs folkhögskola för en långkurs har inletts. 
 
När rapporten till Arvsfonden är klar, kan även denna begäras ut per e-post av 
medlem. 
 
3.3. Kulturförvaltningen Stockholm Stad – Barnens Dynamo 
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Vi fick kulturstöd (30 000) för att verksamhetsutveckla Dynamo och ha aktiviteter för 
en yngre målgrupp 3-10 år. Vi har genomfört 7 kulturevenemang under hösten 2017 
Enligt vår ansökan skulle vi genomföra 8 men vi bantade ned programmet med ett 
tillfälle då vi inte fick hela summan som vi sökte. Vi har haft en stor mångfald av 
aktiviteter och kulturutövare. Förvånansvärt många familjer hittade till oss trots att vår 
verksamhet inte tidigare riktat sig till barn. Fler barnaktiviteter har efterfrågats. Vi har 
under hösten haft halloweenpysselverkstad, textiltryck, dans&bild, musikalisk resa, 
sagoläsning & bild med olika tema på hebreiska och franska, västafrikansk danslek 
samt julverkstad. Barnen har fått jobba i olika återbruksmaterial i verkstäderna och 
vid textiltryckstillfället. 
 
3.4. Södermalms stadsdelsförvaltning 
Vi beviljades inte hela beloppet utan knappt en fjärdedel, dvs. 40 000 kr. Vi har hållit 
öppet vår verksamhet med Stick&Sy, Spoken Word, Soppa&Scen samt utställningar 
där unga har fått möjlighet att pröva sina vingar. Men vi har inte haft lika många 
aktiviteter som vi hade målsättning att ha när vi sökte medlen. Ingen filmklubb, men 
vi har erbjudit två filmkvällar som unga i målgruppen uppmuntrats dra ihop.  
 
Se mer under 6.4. kvällsaktiviteter. 
 
4. Samarbete 
Vi samarbetar hela tiden med våra föreningsmedlemmar. Därutöver med 
Studiefrämjandet som lånar ut ett PA samt trycker upp affischer till våra 
kulturevenemang. Se mer under 6.4.4. 
 
 
5. Föreningar/grupper/nätverk 
Vi har en välfungerande föreningsservice i form av billiga och lättillgängliga lokaler. 
Föreningarna har blivit bättre på att beställa fika och mat genom oss. Vi har haft ett 
föreningsmingel i samband med öppet hus den 1 september. Vi har uppdaterat vårt 
föreningsavtal med tydligare information om vad som gäller i lokalerna samt lagt til 
att föreningarna måste betala extra för lån av kök vid matlagning eller dito.  
 
Medlemsföreningar som använde våra lokaler under 2017: 
 
 
Agenda: Jämlikhet 
Allt åt Alla Stockholm 
Anima Mundi 
Bondens Egen Marknad 
Brf Bondetorpet 80 
Byts Vänner 
Demos Stockholm 
Ekokooperationen Potatis 
Feministiskt Perspektiv 
Flyga Drake 
Folket i Bild 
Fossil Free Sweden 

FPES Transförening 
Färnebo Folkhögskola 
Gemensam Välfärd 
Global Playground Sthlm 
Hållkollbo 
IMÄI 
Interfem 
Internat. Bekantskaper 
Japanska Föreningen 
Jordens Vänner 
Kvinnofronten 

Kultursmakarna 
Lagnö Bo 
Music Meetup Sthlm  
Naturskyddsföreningen 
Odla Ihop 
Parsamtal Sydväst 
Parsamtal Sydöst 
Psykologer Utan Gränser 
PUSH Sverige 
Radio Totalnormal 
RealStars 
Remakebolaget 
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RFSU Stockholm 
Schyst Resande 
Stockholms Freds 

Sthlms Makalösa Föräldrar 
Tobit 

Unga Ukrainare i Sverige 
Ölands Folkhögskola

 
 
6. Mer verksamhet på Dynamo 
 
6.1. Avtal om arbetsträningsplatser  
Demokratipiloterna har avtal med Arbetsförmedlingen om att erbjuda upp till 7 
personer förstärkt arbetsträning på Dynamo. I oktober skrev vi ett nytt avtal med AF 
för 7 sysselsättningsplatser för Fas 3. DP har i snitt haft 6-7 personer på arbetsträning 
(inkl. förstärkt och Fas 3) under året. 
 
6.2. Kök & kafé/ konferenser 
Vi har under året fått fler som beställer konferenspaket och fler större organisationer 
har hittat till oss. Wifi har förbättrats och vi har bra kräm i högtalarna. Kaféet har 
stammisar och även nya som fikar och äter mat.  
 
6.4. Kvällsaktiviteter 
6.4.1. Stick&Sy  
Drop in i kaféet för alla som vill sticka, virka, sy m.m. i kaféet. 3-15 personer deltagit 
och aktiviteten har skett på tisdagskvällar.  
 
6.4.2. Målarverkstad  
Har ägt rum under våren främst, under tisdagskväller. Under hösten valde vi att lägga 
den på is pga. svårt att hinna med marknadsföring och når ut med information. 
Under våren deltog mellan 2-7 personer per gång, 90 % unga. 
 
6.4.3. Soppa&Scen  
Vi har haft 20 Soppa&Scen-tillfällen med musik, uppläsningar, bokreleaser, kulturkväll 
m.m. under året. Av dessa 20 var 7 Spoken word-kvällar.  /Bilaga 1 
 
6.4.4. Andra arrangemang 
Workshop Måla med tråden, 3 tillfällen med workshopsledare. Julmarknad i 
samarbete med Remakebolaget, Dynamo Förlag och Södra Latin. 
 
6.5. Helgaktiviteter 
 
6.5.1. Utställningar 
Under året har vi haft 6 utställningar där cirka 20 personer ställt ut varav 15 personer 
var under 26 år. Anledningen till färre antal utställningar är tidsbrist/mindre medel. 
 
      /Bilaga 2 
6.5.2. Annat 
Vi har också haft verksamhet på lördagar under 2017. Under hösten hade vi öppet 
nästan alla lördagar genom projektet Barnens Dynamo och vernissage samt 
Soppa&Scen-tillfällen. 
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7. Marknadsföring 
Vår marknadsföring sker fortsättningsvis främst genom sociala medier. 
Men även genom gratiskalendarier, Mitti På Gång, Gratisistockholm och andra 
tidningar där de tar in efter platstillgång. Annan marknadsföring gör vi genom att 
informera och bjuda in i samband med våra verksamheter samt på aktiviteter och 
events som utställningar, studiebesök, föredrag, föreningar m.m. Vi affischerar på 
anslagstavlor, kaféer m.m. samt delar ut flyers.  
  
7.1. Nyhetsbrev 
Vi har fortsatt med nyhetsbrevet som utkom några gånger under året. Vi har 527 
prenumeranter. På medlemsutskickslistan har vi 235 och på föreningsutskickslistan 74 
prenumeranter. 
7.2. Webbplatser 
www.demokratipiloterna.se www.dynamoforlag.se 

www.dynamocine.se  
7.3. Sociala medier 
Sidan Demokratipiloterna Dynamo har 826 gillare + sidan Soppa&Scen 406 gillare + 
sidan Dynamo – Möjligheteras Förlag  262 gillare och DynamoCine, vår nyaste sida 
86 gillare = dvs 1 580 gillare totalt på facebook. På Instagram har vi Dynamos konto 
med 159 följare och förlagets med 458 följare.  
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Maria Lohe, ordförande   David Langlet, ledamot 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Charlotte Langlet, ledamot  Helen Rydberg, kassör 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Cecilia Schubert, ledamot   Elisabeth Hansen, suppleant 

http://www.demokratipiloterna.se/
http://www.dynamoforlag.se/
http://www.dynamocine.se/

