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Inledning 
Sedan starten 2010, har UNGATIO utvecklats till ett koncept som styrelsen kan falla tillbaka på när den 
för kommande verksamhetsår. Vi har ett verksamhetsuppdrag av region Östergötland som tryggar en del 
av finansieringen, och vi har partners som står i kö för att anlita UNGATIO för konceptuppdrag. 
Samtidigt dyker nya utmaningar upp: Sedan vi frångick ferielönen till campens elever 2020, har antalet 
ansökningar gått ner markant, troligen för att vi konkurrerar med sommarjobben. Intresserade elever 
tvingas välja om de ska delta i design campen, eller ta ett sommarjobb. En indikation på detta är att två av 
årets antagna elever tackade nej till sin plats p g a att det inte gick att kombinera i tid med deras 
sommarjobb. Detta blir ett fokusområde för styrelsen under kommande verksamhetsår. 
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Elever och handledare 
2022 års handledare blev Oscar Némethy,  
27 år och från Göteborg, som precis tagit sin 
kandidat i avancerad industridesign på Umeå 
Designhögskola. Han pluggar nu vidare till  
sin master i Business Design på Chalmers i 
Göteborg. 
 
Totalt hade vi 15 sökande gymnasieelever till 
Designcamp UNGATIO, varav 10 antogs.  
3 st hoppade av innan praktiken - på grund  
av avståndet från hemorten, och för att campen 
inte gick att kombinera med sommarjobb.  
 
De elever som stod som reserv, fick tacka nej av 
samma skäl - varför campen i år bara hade 7 
deltagare: en elev från Vadstena kommun, en 
från Motala, en från Norrköping, en från Mjölby 
och tre från Linköpings kommun.  
6 av dem hade utländsk bakgrund. 
 



Designuppdrag 
 Konceptuppdragen fick vi i år från Brigo i Mölndal och från Toyota Material Handling, Mjölby. 
 

 
 Toyota Material Handling - soptunna 
 

  
 

Brigo Mölndal – solskydd/avdelare 
 
Konsumentprodukten skulle i år bli en papperskorg som utgick från ett ark av polypropen i formatet  
70 x 100 cm. Tanken var att den skulle kunna transporteras som ett platt paket, kan vikas ihop till en 
form, utan hjälp av lim, nitar eller annat material. Vår leverantör var Inplastor i Motala, som generöst 
bidrog med material och tillverkning. I samband med tillverkningen fick eleverna besöka Inplastor. 
  

   
 



 
 
Medlemmar 
2020/2021 har föreningen haft 58 medlemmar, privatpersoner, företag och elever.  
 
Styrelsen 
För inval på 2 år: Petra Schendel – designlärare på Platengymnasiet, Motala (ledamot) 

 
För omval på 2 år: 
Suzanne Möller, ordförande 

 
För omval på 1 år: 
Leif O Pehrson, Stina Juhlin, Jonas Olsson och Håkan Kindström 
 
Avgående: Manne Sjöberg, ledamot, Marica Lådhö, valberedning, Åsa Fredell, valberedning 
 
 
 
 
 

 
 Styrelsen 2022/2023 

 
 
 
 
 
Händelser och genomförda aktiviteter verksamhetsåret 2021/2022 
 

• Vi fick en fin rivstart på hösten den 6 oktober 2021, i utmärkelsen Årets Formbärare 2021, 
utdelad av Svensk Form Öst.  

• Dessutom fortsatte jubileumsutställningen Tusen timmar design sin turné i Östergötland för att 
avslutas i Linköping januari 2022.  

• Den 1 juli bjöd vi in till slutpresentation på Starby hotell med ett 80-tal besökare. 

• Suzanne Möller höll en workshop i Designprocessen på Platengymnasiet i september 

• Under september hade vi också en ”Take over” på Svensk Form Östs Instagramsida, där vi fick 
möjlighet att berätta om verksamheten. 

• Workshop i Designprocessen på Carlsund utbildningscenter under East Sweden Innovation week 
och i samband med årsmötet 11/11, för medlemmar, kommuntjänstemän, politiker, lärare, 
företag och andra organisationer med intresse för produkt- och tjänsteutveckling och design. 
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Avslutningen på Starby hotell den 1 juli 
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Ekonomisk berättelse 
Tack vare regionuppdraget från 2021 och därmed ett verksamhetsuppdrag på 150 000 kr, har föreningen 
en stadigare grund att stå på.  

I år fick vi dessutom en extra peng (totalt 50 000 kr) från Brigo AB för ett av årets konceptuppdrag.   

Föreningens omslutning är på ca 300 000 kr, där de stora posterna är projekt- och handledararvode, 
samt marknadsföring och material. Marknadsföringen används i första hand för att nå ut till 
potentiella elever, alltså gymnasieungdomar i hela Östergötland.  

Vi kan med glädje konstatera att kostnader och intäkter i stort har följt budgeten för verksamhetsåret 
2021/2022, och att föreningen har en stabil ekonomi med ett eget kapital på 116 000 kr för framtida 
oförutsedda kostnader. 

 



 

Årsmöte 
Kallelse skickas ut till alla medlemmar via mejl eller sms och alla handlingar kommer att finnas längst ner 
på UNGATIOs hemsida senast den 1 november. 
 
Bättre affärsnytta med Designprocessen - workshop 
I samband med årsmötet 11 november anordnar UNGATIO tillsammans med Vadstena och Motala 
kommuner, en workshop i Designprocessen. Evenemanget infaller under vecka 45 – East Sweden 
Innovation Week. Mer information och program: 
https://innovationweek.eastsweden.se/program/storre-affarsnytta-med-designprocessen  

Efter workshopen äter deltagarna gemensam lunch, och för medlemmar och styrelse hålls därefter 
årsmötet. 

För medlemmar är evenemanget kostnadsfritt. För övriga deltagare debiteras 160 kr + moms/person. 

 
Facebook och Instagram 
Följ, dela och kommentera på vår Facebook- och Instagramsida! 
 

    
 

Stort tack till våra partners 2022 
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