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Under 2016 har Sverok Mälardalen
fokuserat på att söka nya och
fördjupa tidigare samarbeten.
Distriktet har även arbetat med att
stötta medlemsföreningarna, verkat
för en öppnare spelhobby samt öka
synligheten, både internt och externt.
I februari anställdes en regional
föreningskonsulent som arbetar både
med styrelsen och med föreningarna.
Tjänsten har inneburit en möjlighet för
distriktet att driva mer långsiktig
verksamhet.

Arbete med synlighet
Distriktet har under året satsat på
marknadsföring och synliggörande av
förbundet. Detta främst genom att
delta på mässor och andra
evenemang, men även genom mer
kontinuerlig närvaro på sociala medier.
Arbetet med synlighet är ett pågående
och långsiktigt arbete. Under 2016 har
detta bland annat skett genom följande verksamhet:

Prolog: Ett lajvkonvent i Västerås som
hölls den 4-6 mars. Lajv, eller levande
rollspel, kan liknas vid interaktiv
improvisationsteater utan publik.
Prolog är en av de största
samlingsplatserna för hobbyn i
Norden. Konventet arrangeras av
Lajvverket och Lajvverkstan med
ekonomiskt stöd från bland annat
Sverok Mälardalen och Landstinget
Västmanland. Under konventet fanns
flera av styrelsens medlemmar på
plats för att representera distriktet.
Birdie: Ett större LAN som hölls i
Uppsala 5-8 maj. Arrangerades av
föreningen Birdie. Sverok Mälardalen
deltog och berättade om sin
verksamhet för besökarna.
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Kultunatten i Västerås: Hölls den 17
september. Distriktet samarbetade
med Västerås Stadsbibliotek och
Studiefrämjandet. Vi satte upp en
laddstation för Pokémon Go spelare i
parken utanför biblioteket. Där
informerade vi om verksamheten och
pratade om spelhobbyn i stort. Under
kvällen rekryterades en ny
medlemsförening på plats.
Orkamässan: Fritidsmässa som hölls
den 3 oktober i Västerås. Mässan
arrangeras årligen av Växhuset och
Västerås stad och är en chans för alla
föreningar i Västerås att visa upp sin
verksamhet. Mässan är obligatorisk
för alla kommunens gymnasieelever i
Postcon: Ett konvent med tema
årskurs 1. Under mässan presenterade
postapokalyps, hölls i början av juli i
vi spelhobbyn och vår verksamhet
Forsby Kalkbrott i Sörmland. Konventet
tillsammans med en av våra lokala
arrangerades av medlemsföreningen
medlemsföreningar,
Förenade Lajvare. Den regionala
Västerås Äventyrssällskap.
föreningskonsulenten var där och
informerade om Sveroks arbete samt
svarade på frågor från medlemmar.

RoadLAN: Ett LAN och spelmässa som
arrangerades i ABB arena i Västerås
den 7-9 oktober. Sverok Mälardalen
informerade om spelhobbyn och
verksamheten. Tillsammans med
Västerås Äventyrssällskap så höll vi
även i en spelbar dit besökare kunde
komma och låna sällskapsspel under
evenemanget.

Spelkonvent i
Rademachersmedjorna: Hölls den
3-5 november i Eskilstuna och arrangerades av Eskilstuna Stadsmuseum.
Lokala föreningar fick möjlighet att visa
upp sin verksamhet för allmänheten.
Sverok Mälardalen deltog genom att
berätta om verksamheten samt hålla i
utlåning av brädspel.

Utöver detta har Sverok Mälardalen besökt ett flertal av medlemsföreningarna
under året i syfte att stötta föreningarna i sin verksamhet samt knyta närmare
kontakt.

En öppnare spelhobby
Sverok verkar för en öppen spelhobby,
där alla människor ska känna sig
välkomna. En av Sverok Mälardalens
uppgifter är att förankra detta lokalt i
distriktet.
Under 2016 har detta främst skett via
stöd till föreningar som velat arbeta
med nya målgrupper. Föreningskonsulenten har haft samtal med flertalet
föreningar om hur de kan arbeta för
att tjejer och icke-binära skall känna sig
mer välkomna i föreningen.

Distriktet drev även under senare
delen av året ett spelprojekt för
nyanlända i Sörmland. Projektet gick ut
på att, tillsammans med lokala
spelföreningar, låta nyanlända få testa
på brädspel.
Tanken var att deltagarna skulle kunna
knyta kontakter med personer ur
föreningslivet i deras närområde.
Projektet hade totalt ca 55 deltagare,
var mycket uppskattat och kommer
att få en fortsättning under 2017.

Arbete med samverkan
Distriktet arbetar aktivt med att
nätverka och fördjupa sina redan
etablerade kontakter. Under året har vi
deltagit i dialogträffar med landstinget
Sörmland och Uppsala, arrangerade av
Ax (Amatörkulturens samrådsgrupp)
och IKA (Ideell Kulturallians). Syftet
med träffarna har varit att knyta
närmare kontakt mellan landsting och
civilsamhälle. Dialogträffen i Uppsala
resulterade i en idé om att starta upp
ett regionalt IKA i länet, ett arbete som
inleds under 2017.

Sverok är medlemmar i
studieförbundet Studiefrämjandet.
Distriktet har länge haft god kontakt
med de regionala kontoren men under
året har samarbetet fördjupats
ytterligare, mycket tack vare den
regionala föreningskonsulenten som
möjliggjort en mer kontinuerlig dialog.
Under året har distriktet även
samarbetat med flertalet föreningar
och andra organisationer såsom
Västerås stadsbibliotek och Eskilstuna
Stadsmuseum.

Den regionala föreningskonsulenten
har, utöver detta, träffat tjänstemän på
samtliga landsting i distriktet för att
kunna starta upp en dialog kring
förutsättningarna för spelkulturen i
länen.

Under 2016 deltog styrelsen aktivt i de
interna distriktsträffar, så kallade slag,
som anordades av förbundsstyrelsen.
Styrelsen deltog även på Riksmötet,
förbundets årliga kongress.

Föreningskonsulent
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I februari anställde riksförbundet en
regional föreningskonsulent (RFK) för
Mälardalen. Tjänsten finansieras delvis
av distriktet och delvis av
riksförbundet. RFKn har varit ett stöd
både för föreningarna och för
styrelsen, samt underlättat dialogen
mellan förbundet i stort och distriktet.
Mer tid har kunnat läggas på att stötta
lokala ideella initiativ och hjälpa
föreningar med verksamhetsutveckling. Tjänsten har även medfört
en större möjlighet att hålla en
kontinuerlig kontakt med
samarbetspartners samt möjlighet för
distriktet att söka projektmedel och
själva driva egna projekt.

Föreningsstöd
Föreningsstöd
En viktig funktion som distrikten har är

att stötta medlemsföreningarna på
olika sätt. Sverok Mälardalen har
under året betalat ut ekonomiskt stöd
till flertalet föreningar i form av
projektbidrag och lokalstöd.
Lokalstöd kan sökas av föreningar som
har hyresskostnader för egen
verksamhetslokal. Förutom rent
ekonomiska insatser har distriktet, via
föreningskonsulenten, stöttat
föreningarna genom att svara på
frågor och varit behjälplig vid
organisationsutveckling i föreningarna.
De olika stödformer förbundet givit
har bidragit till att mer aktiviteter för
ungdomar möjliggjorts, vilket i sin tur
har bidragit till att skapa meningsfull
fritid för ett stort antal ungdomar med
intresse inom spelhobbyn.
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