FRAMTIDSMÖTET 2014
En sammanfattning
Onsdagen 12 november bjöd Sverok Stockholm in sina föreningar till ett möte i kansliet nära
Kristineberg för att diskutera föreningarnas behov och distriktets framtid. 18:0020:00 hade vi
workshops i smågrupper med femton deltagare från ungefär sju föreningar.
När föreningarna berättade om sina utmaningar var det en speciell fråga som kom upp i alla
tre grupper: föreningslokalsfrågan. Föreningar vittnade till att växa ur sin lokal, att inte ha en
ändamålsenlig, att inte kunna samlas eller att inte kunna garantera en plats att spela för sina
medlemmar. Det är tydligt att det här är en fråga som Sverok Stockholm måste satsa på i
framtiden. Vi har under mandatperioden diskuterat vissa lösningar på detta:

● Spelets Hus.
I Malmö och Göteborg har de regionala sverokdistrikten en större lokal vars syfte är att
ge föreningar en lokal att vistas och spela i. Det skulle innebära en naturlig mötesplats
för många föreningar samtidigt och ha ändamålsenliga lokaler från början. Risker är att
det skulle kosta mycket i ekonomiska resurser och personresurser för att förvalta den,
samt att distiktet inte skulle få tid att syssla med andra saker.

● Lista på lokaler i Stockholm.
Sverok Stockholm har haft kortare samtal med både Folkets Hus och Parker och Våra
Gårdar för att se om det finns möjlighet för samarbete i den här frågan, men har valt
att inte gå vidare förrän vi vet vilken strategisk riktning vi vill ta. Risker är att distriktet
inte kan ta ansvar för ifall lokalerna är ändamålsenliga och att en lokallista inte
nödvändigtvis skulle öka kontakten mellan olika föreningar samt mellan föreningar och
Sverok Stockholm.

● Lokalnätverk mellan föreningar
Vissa föreningar har lokaler de har tillgång till eller känner till, som inte kan betala
hyran själva eller som gärna ser att lokalen används mer. Ifall distriktet kan skapa ett
nätverk mellan föreningar som vill samarbeta med lokaler kan föreningar komma
närmare varandra och tillsammans få tillgång till bättre utrymmen.

● Uppmuntra till större användning av kansliet

Sverok Stockholm har i nuläget en lokal som flera föreningar använder. Kansliet har
flera rum, kök, skrivarverkstad, datorer och bord och stolar för säkert 50 personer. Den
lokalen är fri för föreningar att boka och använda. I nuläget används den av något
dussin föreningar och förmodligen inte tillräckligt ekonomiskt ur ett långsiktigt
perspektiv.
Vi kommer diskutera det här djupare och förhoppningsvis presentera lösningsförslag till
distriktsårsmötet i mars!
Flera föreningar uttryckte svårigheter i kommunikation med sina lokala kommuner, att de inte
blir lyssnade på eller inte får ut samarbete som de vill få ut. Caroline Brorson, Sverok
Stockholms distriktskonsulent, arbetar just nu med att ta kontakt med kommuner, berätta om
Sverok och se vad de kan erbjuda distriktet och dess föreningar.
Både vi och deltagarna tyckte det var positivt och roligt att träffa fler och lyfte att det vore
trevligt med lättare vägar för att samarbeta med andra föreningar i distriktet. Det här ligger
helt i linje med de visioner som bollats i organisationen och vi diskuterar gärna närmare hur
dessa samarbeten skulle kunna gå till.

Deltagarna tog upp vissa uppstickare, som inte nämndes många gånger men fick mycket
gehör och uppmuntran:
● Sverok som tydligare samhällsaktör.
Flera närvarande ville att Sverok ska ta poltisk ställning i frågor gällande spelhobbyn
och ta avständ från odemokratiska grupper. Dels förbundet, dels distriktet som aktör i
stockholmsfrågor.
● Likabehandling och normkritik.
Flera lyfte dessa som viktiga frågor och ville dels att Sverok Stockholm och
spelhobbyn ska vara tillgängliga och normkritiska, dels att distriktet genom
projektmedel och utbildningar ska hjälpa föreningar bli bättre på det. Det verkade inte
komma fram kritik mot att Sverok Stockholm gör för lite eller har allvarliga brister, utan
snarare en vision om att organisationen ska vara extra bra på det.
● Somarläger/fritidsaktivitet.
Fler visioner ligger till grund för någon slags tanke om att distriktet kan locka yngre
människor till spelhobbyn och föreningslivet. Dels ett sommarläger där unga kan spela
med bra attityder med coachning av erfarna, dels ett samarbete med pedagoger,
fritidsledare, skolor för att få in sverokföreningar där.

