
Preliminär Verksamhetsplan 2022

Om Sverok mälardalen
Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. Fler än 1700 föreningar över hela landet
samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. Vi står för nördighet och gemenskap – i
Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar och skapar verksamhet
tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör några av de
huvudsakliga verksamheterna. Organisationen är religiöst och partipolitiskt obunden.
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
spelkultur på regional nivå genom att stötta medlemsföreningarna samt öka kunskapen
om Sverok och spelkulturen för allmänheten.

Politiskt påverkansarbete
Spel är ett av de vanligaste fritidsintressena bland barn och ungdomar, ändå är många
makthavare fortfarande okunniga om spelhobbyn. Distriktet arbetar för en ökad
förståelse regionalt för spelhobbyn, dess behov och möjligheter. Det handlar om att ha
kontakt med regioner och kommuner i distriktet men även andra organisationer såsom
bibliotek och kulturhus.

Sting-festivalen
Är en fritidsmässa för nya teknolog- och datavetarstudenter vid Uppsala universitet.
Sverok Mälardalen har tidigare närvarat på festivalen och planerar att göra det även
2022. Mässan är ett utmärkt tillfälle att sprida information om vilka spelföreningar som
finns i Uppsala samt informera om möjligheten att starta en egen spelförening. Samtliga
medlemsföreningar i Uppsala kommer att bjudas in för att stå tillsammans med
distriktet.

Uppsala kulturnatt
Evenemanget har tidigare år varit uppskattat både hos besökare, medlemsföreningar
och hos biblioteket. Distriktet kommer att bidra med administration, planering och
praktisk hjälp, så att föreningarna enbart behöver tänka på hur de bäst visar upp sin
verksamhet. Målet i år är att fler spelgrenar ska vara representerade.

Orkamässan
En fritidsmässa som är obligatorisk för alla som går första året på gymnasiet i Västerås.
Sverok Mälardalen har deltagit under flera år. Det är ett bra tillfälle att informera om



Sverok och möjligheten att starta föreningar. Orkamässan blev olyckligtvis inställd 2019
och 2020, om den blir av 2022 så siktar Sverok Mälardalen på att delta.

Pride
Tidigare år har distriktet uppmuntrat medlemsföreningar att engagera sig i pride-
firanden i Mälardalen under parollen ”Proud and Nerdy”. 2021 ska distriktet se över
möjligheten att själva delta och göra en större ansträngning för att öka Sverok
Mälardalens närvaro under pride-firanden.

Bidragsansökningar
Sverok Mälardalen söker varje år regionsbidrag från Västmanland, Uppsala och
Sörmland. Deadline för dessa ansökningar är oftast under hösten. Det är
regionsbidragen som är den enskilt största intäkten för föreningen, så det är av stor vikt
att ansökan för dessa görs i tid.

Bidragsfördelning
En del av bidragen Sverok Mälardalen erhåller fördelas vidare av styrelsen till
medlemsföreningarna, i enlighet med våra interna bidragsregler. Detta ekonomiska stöd
ökar möjligheten för unga att själva driva verksamhet och projekt utefter egna intressen.
Det finns i nuläget två typer av bidrag som medlemsföreningarna kan söka från
distriktet: projektbidrag och lokalstöd.

Projektbidrag 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 täcka delar av hyres- och lokalkostnaderna.

Lokalstödet ökar möjligheten för föreningar att ha en egen lokal att driva verksamhet i. I
fördelning av bidragen tar distriktsstyrelsen hänsyn till den geografiska spridningen över
de tre länen i distriktet.

Inspel från ordföranden och styrelsen för distriktet inför arbetet med
verksamhetsplanen för 2022:

Vi förtroendevalda i distriktet vill komma ut och träffa mer av våra föreningar på plats i
sin verksamhet analogt som digitalt och även göra det enklare för er att besöka oss eller
dra nytta av distriktet.

Därför vill vi under 2022 ha som mål att besöka föreningar i alla regioner och skapa



mötesplatser där ni kan besöka oss. Detta så vi får bättre koll på vad ni gör och hur vi
kan hjälpa er och ni få bättre koll vad vi gör och vad ni kan få hjälp med redan idag.

Förutom rena besök i era lokaler eller på era arrangemang vill vi ordna så att ni kan
komma på distriktsårsmötet fysiskt och även vårt julmingel 2022 och diskutera med oss
om distriktets framtid men också för att ha en trevlig stund förstås.

Vi kommer placera ut roll-ups i alla regioner på Studiefrämjandets lokaler till att börja en
per region. Detta så vi kan fördjupa vårt partnerskap med Studiefrämjandet och så att ni
och vi kan använda dessa rollups när vi vill synliggöra distriktet eller er medlemskapet i
Sverok de är riktigt snygga som ni kan se på bilden nedan.



Vi planerar för att ha tre ansökningsperioder för projektbidrag och kanske även två för
lokaler samt utvärdera de avsökningsrutiner vi ha och uppdatera dessa vid behov.


