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MÄLARDALEN



Om Sverok Mälardalen

Spelhobbyförbundet Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med 101 000 medlemmar 
i 3600 föreningar. Medlemsföreningarna sysslar med bland annat rollspel, lajv, E-sport, LAN, 
brädspel och östasiatisk populärkultur. Organisationen, och samtliga medlemsföreningar, 
är religiöst och partipolitiskt obundna. Sverok arbetar aktivt för ett mer öppet och jämställt 
klimat inom spelhobbyn, detta syns bland annat genom det nationella projektet 
“Respect All, Compete” som handlar om attityderna mot och inom e-sport.

Sverok är uppdelat i tolv geografiska distrikt, Sverok Mälardalen är ett av dessa och omfattar 
Sörmland, Västmanland och Uppsala län. Distriktets uppgift är att främja spelhobbyn på 
regional nivå genom att stötta medlemsföreningarna och synliggöra verksamheten för 
allmänheten. 

Spelhobbyn i Sverige har under åren vuxit stadigt. Det som började som rena 
ungdomsföreningar omfattar idag både barn, unga och vuxna. Spelhobbyn är viktig för att 
ungdomar ska kunna arrangera egna aktiviteter och ett sätt att få in fler i föreningslivet, 
genom detta stärks också förståelsen för den demokratiska processen. 

Foto: Yousef Lebbad;



Foto: Sam Bäfvenberg;

Sverok Mälardalen vill under året fortsätta 
öka synligheten och förståelsen för 
organisationen och spelhobbyn i stort. 
Distriktet planerar därför att genomföra ett 
flertal aktiviteter och projekt.

Region Uppsalas kulturplan: Under 2017 
kommer Region Uppsala att ta fram en ny 
kulturplan för länet. Sverok Mälardalen skall 
vara en aktiv part i detta arbete, så att 
civilsamhället, ungdomsrörelsen och 
spelhobbyn synliggörs på ett tydligare sätt än 
tidigare.

Pride: Sverok har länge stöttat Pride och 
under våren och sommaren kommer Sverok 
Mälardalen att delta på två lokala 
festivaler, Springpride i Eskilstuna samt Väs-
terås Pride. Vi vill genom vårt deltagande 
visa att distriktet står bakom allas lika värde 
och att vi arbetar för att HBTQ-personer ska 
känna sig välkomna inom spelhobbyn. Under 
parollen “Proud and Nerdy” vill vi samla 
spelnördar i distriktet.

Kulturnätter: Under hösten kommer 
distriktet att delta på Västerås och Uppsalas 
kulturnätter. Dessa  ger goda möjligheter 
att synliggöra spelhobbyn och Sverok i stort, 
vilket vi kommer göra genom att samla 
lokala medlemsföreningar som får visa upp 
sin verksamhet för allmänheten tillsammans 
med oss. Distriktet kommer att bidra med 
administration, planering och praktisk hjälp, 
så att föreningarna enbart behöver tänka på 
hur de bäst visar upp sin verksamhet. 

FamiljeLAN: Under 2017 planerar vi även att 
genomföra ett lite större spelprojekt. 
Tillsammans med Studiefrämjandet Uppsala 
kommer vi att arrangera FamiljeLAN Uppsala. 
Ett familjevänligt LAN vars syfte är att öka 
förståelsen för digitalt spelande samt att 
skapa en mötesplats över generations-
gränserna. LANet kommer att äga rum 
helgen innan höstlovet och kommer ha plats 
för cirka 50 st deltagare. 

Utöver dessa aktiviteter kommer distriktet att 
närvara på flertalet mässor,
föreningsevenemang samt andra externa 
arrangemang.

Spelprojekt för nyanlända: Spelträffarna för 
nyanlända som hölls under 2016 kommer att 
få en fortsättning även under 2017. Minst 2 
spelträffar kommer att hållas under året 
tillsammans med medlemmarna.

Planerad verksamhet 2017
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En stor del av bidragen Sverok Mälardalen erhåller vidarefördelas av styrelsen till 
medlemsföreningarna i enlighet med våra interna bidragsregler och rekommendationer. 
Detta ekonomiska ökar möjligheten för unga att själva driva verksamhet och projekt utefter 
egna intressen

Det finns i nuläget två bidrag som medlemsföreningarna kan söka från distriktet, 
projektbidrag och lokalstöd. Projektbidraget delas ut till spelarrangemang som ligger utanför 
ordinarie verksamhet eller till projekt som bedöms som gynnsamma för spelhobbyn, 
föreningslivet eller föreningsdemokratin. Lokalstöd kan beviljas till föreningar med egen 
verksamhetslokal för att subventionera hyres- och lokalkostnader. Lokalstödet ökar 
möjligheten för föreningar att ha en egen lokal att driva verksamhet i. Under året kommer 
styrelsen att se över rutinerna och reglerna kring dessa stöd för att förenkla arbetsbördan för 
styrelsen samt tydliggöra reglerna för medlemmarna.
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FöreningsstödEnligt stadgarna ansvarar styrelsen för 
distriktets centrala verksamhet. 

Styrelsen har under de senaste åren 
genomgått ett generationsskifte. Styrelsens 
arbete kommer därför under året fokusera 
mycket på att hitta en stabilitet och grund för 
att kunna blicka framåt. Vi kommer under 
året påbörja arbetet med att uppdatera och 
förnya befintliga policyer, rutiner och andra 
interna dokument.

Utöver detta kommer styrelsen under året 
fördela ut bidrag, besöka medlemsföreningar 
samt delta på flertalet evenemang. 

Under februari 2016 anställdes en regional 
föreningskonsulent i distriktet. Tjänsten är 
placerad i Västerås, men verkar i alla tre län. 
Föreningskonsulenten fungerar som ett stöd 
för styrelsen och medlemsföreningarna. Hon 
kommer under 2017 att projektleda 
distriktets arrangemang, sköta diverse 
administrativa uppgifter, rekrytera nya 
föreningar samt representera distriktet. 

Föreningskonsulenten arbetar även med att 
skriva landstingsbidragsansökningarna och 
att aktivt söka utökad finansiering för 
distriktet.

Regional föreningskonsulent

Styrelsens arbete
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