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Hej!
Du får detta nyhetsbrev då du är rapporterad som medlem i en förening som ingår i
distriktet Sverok Stockholm. Detta distrikt ingår i spelförbundet Sverok. Sverok är
Sveriges största ungdomsförbund med drygt 101 000 medlemmar i 3 600 föreningar
över hela landet.
I distriktsbrevet den här månaden:
•
•
•
•
•

Proud and Nerdy på Stockholm Pride!
Lär dig mer om spelmekanik och speldesign!
Onsdagsmiddagar under sommaren
Ordföranden har ordet  skapa gemenskap med er förening i sommar!
Distriktsbrevet pausar och sommarhälsar

Proud and Nerdy på
Stockholm Pride!
Sverok Stockholm kommer att delta på
Stockholm Pride både i tåget 30 juli (kl
13:00) och under själva Prideveckan,
med bland annat ett panelsamtal lett av
Sverok Stockholms ordförande
Sebastian Krantz.
Vill du och/eller din förening vara med
och arrangera någonting? Kontakta
erland.nylund@studieframjandet.se!
Vi går i tåget under parollen "Proud and Nerdy" och vi kommer att skapa ett event på
Facebook om detta. Vill du veta mer om Nörd på Pride redan nu,
besök www.facebook.com/NordPaPride.

Lär dig mer om
spelmekanik och
speldesign!
Just nu håller Studiefrämjandet, en av
Sverok Stockholms största
samarbetsparners, på att ta fram ett

studiematerial om spelmekanik och
speldesign.

Är ni intresserade av materialet när det är klart, eller att delta i eventuella framtida
testomgångar, maila Erland Nylund på erland.nylund@studiefrämjandet.se.
Din förening kan enkelt göra en studiecirkel och på så sätt få ersättning för det. Läs
mer på www.studieframjandet.se.

Onsdagsmiddagar
under sommaren
Sverok Stockholms onsdagsmiddagar på
kansliet i Kristineberg är ett perfekt
tillfälle att träffa och umgås med andra
Sverokare i distriktet!
Onsdagsmiddagar fortsätter hållas
även under sommaren, men med ett
något lägre tempo.
För att få veta när middagarna hålls, håll
koll på Sverok Stockholms
faceboksida!

Ordföranden har ordet
Gör något kul i din förening i
sommar! Mellan juni och juli har ni de
bästa förutsättningarna på året för att
göra spontana aktiviteter som kan vara
enormt viktiga för era medlemmar.
Under sommaren är Sveriges alla elever
och studenter lediga från skola,
gymnasium och högskola. Långt ifrån
alla har råd eller möjlighet att åka på
dyra utlandsresor med sina familjer. I
värsta fall kan alla deras vänner åka
iväg medan de själva inte har något
kvar att göra hemma hos sig.
Likaså kan många under semester eller
ledighet sjunka ner i en apatisk period:
vaknar, spelar och äter i ordningsföljder
som varierar från dag till dag, för att de
inte har något annat att göra.
Det är här föreningslivet kommer in! Det finns säkerligen medlemmar i era
föreningar som har en mer ensam sommar än de vill ha och ni har förutsättningarna
för att göra en skillnad för dem. Häng i en park, ses och grilla, gå och bada på en
strand eller övernatta hos någon och spela Twilight Imperium tolv timmar i streck.
Alternativt skippa spel och fantastik och bara umgås med varandra!
Även föreningsaktiva ska få ta semester, så ha inte för höga förväntningar på er
själva. Om ni däremot har energi och tid att hitta på något är chansen stor att ni har
gjort någons sommar lite mindre ensam!
Ta hand om varandra!
Sebastian Krantz
Distriktsordförande
sebastian.krantz@sthlm.sverok.se

Sommar, sommar,
sommar!
Nu tar distriktsbrevet paus över
sommaren men vi är tillbaka i augusti
igen med nya nyheter från distriktet! Då
blir det bland annat stor Riksmötespepp!
Vill du fortfarande hålla koll på vad som
händer i distriktet under sommaren, följ
distriktets Facebooksida!
Vi önskar er alla en jättefin sommar med sol, glass och bad och så massvis av spel
såklart!
Ta hand om er! <3 Vi ses i höst!
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