Sverok Stockholms Distriktsbrev
September 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distriktsslag 22 oktober!
Tillgång till kansliet
Queer and Nerdy  träff på kansliet
Bidragstips!
Onsdagsmiddagar och Evening Café med tema finansiering
Heartbeat Gaming söker funktionärer!
Dags att börja peppa inför spellovet!
Skramla till Världens Barn!
Kassören har ordet
Hör av er!
Tipsa oss!

Distriktsslag 22
oktober!
Den 22 oktober är det dags för distriktets
första egna slag! Ett slag är ett tillfälle för
föreningsstyrelserna i distriktet att träffas
och prata om gemensamma frågor. Det är
en möjlighet att diskutera din föreningars
problem, lösningar och framtid, samt få
reda på vad distriktsstyrelsen gör.
Tid: 22 oktober, kl 08.0017.00
Plats: RFSL Stockholms kansli, Sveavägen 59
Anmälan: Anmäler dig gör du här. Vi behöver ha din anmälan senast söndagen den
30 september.
Följ eventet på distriktets Facebook för mer information!

Tillgång till kansliet

Tillgång till kansliet
Det senaste året har vi haft upprepade
problem med stölder och skadegörelse i
distriktets lokal i Kristineberg. Samtidigt
har vi satsat på att köpa in nya möbler,
fräscha till lokalen och få fler föreningar
att använda den. Under augusti och
september har tillgången varit kraftigt
begränsad på grund av de senaste
stölderna – alla utom distriktets
funktionärer har fått sina nyckelkort
avstängda.
Vi vill såklart att fler ska ha tillgång till kansliet igen, så från och med nu gäller en ny
arbetsgång:
 Bokning sker liksom tidigare via bokning.stockholm.sverok.se där en enkelt kan
registrera en ny användare.
 För att kunna använda lokalen måste du hämta ut ett nyckelkort i förväg. Detta kan
göras i samband med våra onsdagsmiddagar.
 Nyckelkortet blir aktiverat av våra funktionärer (där de flesta är ideella!) på de dagar då
ni bokat. För att detta ska hinnas med bör er bokning ligga i systemet senast onsdagen
innan er planerade aktivitet.
 Regelbundna avstämningar av läget på kansliet kommer att göras så att eventuell
skadegörelse, stöld eller nedskräpande noteras. Ifall du märker att något inte är som det
ska på kansliet under din bokade tid, hör av dig till kontakt@sthlm.sverok.se

Nyckelväktare  ny funktionärsgrupp
För att kunna fortsätta ta bättre hand om kansliet och göra det lätt för fler föreningar att
få tillgång till det har det även skapats en ny funktionärsgrupp – Nyckelväktarna. Dessa
kommer att ges tillgång till kansliet när som helst, men har ett större ansvar för att
rapportera att allt står väl till i kansliet. De har också större möjligheter att påverka vad
som köps in till kansliet och hur dess regler utformas.
Vill du bli Nyckelväktare? Anmäl dig genom formuläret här >>

Queer and Nerdy  träff på kansliet
Den 23 september anordnas ett queert spelhäng på kansliet i Kristineberg. Vi söker dig
som tycker om brädspel, TVspel, rollspel, live, cosplay och/eller bara vill hänga med
andra queera nördar.
Träffen är öppet för alla och har fritt inträde. Målgruppen är främst HBTQfolk av alla kön
och i alla åldrar. Läs mer om eventet här >>

Bidragstips!
Ligger er spelförening i Spånga eller
Tensta? Då kan ni ansöka om
föreningsbidrag från stadsdelsnämnden!
För er som vill veta mer om bidraget så
anordnas en informationsträff den 29
september i Blå Huset, Tenstaplan 8,
klockan 18:00
Ansökan ska vara inne hos
stadsdelsnämnden SpångaTensta senast
14 oktober. Bidrag delas ut en gång per
år, så passa på!

Läs mer om bidraget här >>

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 i programmet.

Evening Café med tema finansiering
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 är onsdagen den 28 september och då kommer Anna
Westerling, marknadsansvarig på Sverok, för att ge tips om hur ni bäst söker sponsring
och bidrag!
Läs mer om Evening Cafét här>>

Heartbeat Gaming
söker funktionärer!
Heartbeat Gaming söker funktionärer till
sitt årliga gratis HöstLan i Botkyrka den
1416 oktober.
Funktionärer får mat, skild sovsal och
garanterad datorplats. Uppgifter
tillgängliga är bland annat kiosk, riggning
och turneringsadmins assistent.
Om du är intresserad av att vara med och hjälpa till, kontakta Rasmus Storkamp på 070
228 16 13 eller info@heartbeatgaming.se. Läs mer om LANet här>>

Dags att börja peppa inför Spellovet!
Snart är Spellovet här! Som vanligt delar Sverok ut lådor fyllda med spel till alla
föreningar som är med och deltar med aktiviteter under veckan, som pågår mellan den
31 oktober och den 6 november.
Läs mer om Spellovet och hur ni deltar här>>

Bidrag för Spellovsaktiviteter!
Nytt för i år är att Spellovets partner, Studiefrämjandet har en pott på 100 000 kronor
som ni kan söka pengar ur för era aktiviteter. 75 000 kronor av dem är dessutom
avsatta för föreningar som inte genomfört projekt under Spellovet tidigare!
För att söka pengarna kontaktar ni er regionala spelhandläggare Erland Nylund på
erland.nylund@studieframjandet.se och berättar om ert projekt. Projektet behöver inte
omfatta en integrationssatsning, men kan göra det om ni vill!

Skramla till Världens
Barn!
Sverok deltar just nu i en insamling för
Världens Barn. Var med och skänk en
slant så utför förbundsordförande
Alexander och förbundssekreterare Tjarls
uppdrag som medlemmarna skickat in,
allt eftersom olika stretchgoals uppfylls!
Ni kan också delta i insamlingen som
förening genom att skaffa en bössa och
ha med er på ute era arrangemang!
Läs mer om insamlingen och uppdragen här >>

Kassören har ordet
Jag vill säga några ord om de möten som
vi har i våra föreningar och spelgrupper.
Genom åren har jag hållit på med en stor
mängd olika spel och nördaktiviteter, men
det som alltid fått mig att fastna för en
hobby är att den ger mig möjlighet till
riktiga möten.
Må det vara ett rollspelsmöte, en Magicmatch eller ett LAN, de har alla gett mig tillfällen
att möta, höra och lära känna nya människor.
Som engagerad i en föreningsstyrelse organiseras det ofta en hel massa möten, men
ibland måste vi tänka efter lite extra kring varför. Ses vi för att det känns meningsfullt?
Ses vi för att vi borde? Har vi roligt när vi träffas?
Ett av de främsta kännetecknen på en förening som lever och har hälsan är att alla
engagerade känner att de har roligt i föreningen. Oavsett om det är i styrelsemöten, på
spelträffar, i fikahäng eller i lajvköket. Det brukar hända genom att vi ger dem tillfällen
att göra något de tycker är roligt, möta människor de trivs med. Men det är också viktigt
att se till att de mötena är meningsfulla och har ett syfte, och att det finns en chans att
träffa nya människor ibland. Det finns inget fast recept, men med tiden går det att hitta
olika strategier som gör mötena djupare, träffarna roligare och engagemanget starkare.

Därför vill jag uppmana er alla att fundera på detta: Hur skapar vi ännu mer meningsfulla
möten i våra föreningar?
Erland Nylund
Kassör, Sverok Stockholms styrelse
erland.nylund@studieframjandet.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
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.

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

