Sverok Stockholms Distriktsbrev
Augusti 2016
Hej!
Du får detta nyhetsbrev då du är rapporterad som medlem i en förening som ingår i
distriktet Sverok Stockholm. Detta distrikt ingår i spelhobbyförbundet 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 vann pris på Pride!
Stölder på kansliet  Kortaccesser stängda
Nominera ombud till Sveroks Riksmöte!
Nerdevents anordnar kryssning
Onsdagsmiddagar och Evening Café
Ordföranden har ordet  Om visioner
Hör av er!
Tipsa oss!

Proud and Nerdy vann
pris på Pride!
För två veckor sedan gick Stockholm
Pride av stapeln och Sverok deltog som
vanligt under parollen "Proud and
Nerdy".
Det var ett välfyllt tåg som blev så
populärt bland åskådarna att det faktiskt
vann publikens pris! Sjukt stolta är vi!
Sverok Stockholm deltog även på Pride
Ung park och i Pride House med
aktiviteter. Bland annat med ett
panelsamtal på temat "Vem bestämmer
över spelen?" lett av Kawa Zolfagary.
Tack till alla er som medverkade, i tåget, i paneler och alla våra aktiviteter. Ni hjälpte
till att göra årets Pride helt fantastiskt! <3

Stölder på kansliet

Mellan den 26 juli och 1 augusti stals 5
datorer och 3 skärmar från distriktets
kansli i Kristineberg. Sedan tidigare har
också nyinköpta verktyg (bland annat en
borr och bitsats) och köksmaterial
(såsom wokpanna, pajform och
kaffebryggare) avlägsnats olovligt från
lokalerna.
Stölderna kommer att polisanmälas och
har du uppgifter som du tror kan vara till
hjälp i utredningen, vill vi gärna att du
kontaktar oss på
kontakt@stockholm.sverok.se

Kortaccesser stängda
Till följd av stölderna har alla kortaccesser till kansliet nu stängts, förutom de för
funktionärer och för styrelsen. Är du osäker på om du hör till dessa och har din
kortaccess kvar, kontakta kansliet på kontakt@stockholm.sverok.se.
Styrelsen kommer under hösten att anordna en workshop för att bestämma hur
kansliet och tillträdet till kansliet ska fungera i framtiden.

Nominera ombud till
Sveroks Riksmöte!
Just nu pågår ombudsnomineringen för
fullt till Sveroks Riksmöte i Katrineholm,
den 1820 november!
Riksmötet är Sveroks högsta beslutande
organ. Där samlas varje år 101
medlemsombud som representanter för
Sveroks föreningar för att ta beslut om
förbundets framtid.
Gå till val.sverok.se för att nominera
dig själv eller någon annan nu! Ingen
tidigare erfarenhet krävs.
Du kan läsa mer om Riksmötet och vad
det innebär att delta på Sveroks
hemsida.
Om du har ett förslag på vad Sverok borde syssla med nästa år kan du skicka in
motioner till till info@sverok.se fram till den 7 oktober.
Om du vill nominera någon att sitta i Sveroks styrelse så gör du det här.

Nerdevents anordnar
kryssning för nördar
Gillar du spel och cosplay? Sugen på att
åka på kryssning? Sverokföreningen
Nerdevents anordnar den 1:a oktober
en kryssning specialsydd för nördar!
Under kryssningen pågår bland annat
spel och en tävling i cosplay där du kan
vinna fina priser. Det är också ett
ypperligt tillfälle att bara hänga med
andra nördar!
Här kan du läsa mer om kryssningen,
vad det kostar och hur du anmäler
dig >>

Onsdagsmiddagar på
kansliet

Varje onsdag kl. 18.00 öppnar
distriktet upp dörrarna till kanslilokalen i
Kristineberg och välkomnar alla
medlemmar att komma och äta gratis
middag!
Det är ett perfekt tillfälle att nätverka
och umgås med andra sverokare i
distriktet.
Kansliet ligger på Lidnersgatan 7. Håll
utkik på distriktets facebook för
eventuella ändringar.

Evening Café
Var tredje onsdagsmiddag anordnas Evening Café, i samarbete med Studiefrämjandet.
Till dessa kommer inbjudna gäster och föreläser, håller workshops eller visar upp sina
favoritspel.
Nästa Evening Café utannonseras på facebook och på hemsidan, så håll koll där!

Ordföranden har ordet
Vad vill ni uppnå? Det kan tyckas vara
en banal fråga, men den är viktig att
reflektera över. Vet du var föreningen
vill vara om fem år? Vet andra i
föreningen det? Finns det någon slags
gemensam vision om hur ni ska växa, ta
över världen eller få mer pengar? Om
inte kanske det är dags att skaffa en.
Diskussioner om framtiden och vilka mål
ni har kommer hjälpa er bli bättre idag.
När ni vet att ni vill arrangera fler typer
av aktiviteter och få 100 fler
medlemmar vet ni vilka hinder och
utmaningar som finns i vägen. När ni vet
att ni behöver mer finansiering för att
kunna byta lokal kan ni skapa strategier
för att få in mer pengar. Låt styrelsen
måla upp en radikal och helt orealistisk
drömbild av vad ni kan vara om några
år och låt den inspirera er.
När er styrelse, era funktionärer och era medlemmar vet vad föreningen vill uppnå får
allt ett sammanhang. Ni skriver in medlemmar för att komma närmre en ny lokal. Ni
träffar andra föreningar för att någon kanske har den där kontakten ni behöver för fler
medlemmar. Ni söker utveckling genom Sverok eller Studiefrämjandet för att bättre
förstå och arbeta med de problem som finns i verksamheten.
Utan visioner är det lätt att fastna i en evig cykel av förvaltning och krishantering, att
för evigt trampa vatten. Sätt ut en tid för alla intresserade i föreningen, gärna en hel
eftermiddag, och ställ er frågan: Var vill vi vara om fem år och hur kommer vi dit?
Sebastian Krantz
Distriktsordförande
sebastian.krantz@sthlm.sverok.se

Hör av er!

Tipsa oss!

Ni vet väl att ni alltid
kan höra av er till
Sverok med såväl
stora som små frågor
kring arbetet med er
förening?

Vad händer i din
förening just nu?
Anordnar ni ett lajv, ett
LAN, en öppen spelträff
eller något annat värt
att uppmärksamma?

Regional föreningskonsulent för Sverok
Stockholm heter Josefin Bergman och ni
kan nå henne via mail på

Distriktsbrevet kommer ut en gång i
månaden och når alla Sverokanslutna
föreningar i Stockholms län.

josefin.bergman@sverok.se eller
telefon 070715 32 01.
Vill du få fler nyheter om distriktet kan
du följa distriktets Facebooksida.
På Sverok Stockholms hemsida kan
du även läsa gamla nyhetsbrev.

Maila till josefin.bergman @sverok.se
om du har tips på något som du skulle
vilja ha med i nästa månads nyhetsbrev!
Vill ni lämna ett förslag till
distriktsstyrelsen? Maila
på kontakt@sverok.stockholm.se.

Läs brevet i din webbläsare
Sverok Stockholm, Lidnersgatan 10, 112 53 Stockholm
Tel: 076 019 42 54  Facebook
kontakt@sverok.stockholm.se
www.sverokstockholm.se
Klicka här för att avregistrera din adress från Sveroks utskick.
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