
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2017. Den redogör för den 
verksamhet som har skett mellan 1 januari och 31 december 2017. Här kommenterar 
styrelsen de mål som finns i verksamhetsplanen för året. All text i fetstil i 
verksamhetsberättelsen är direkt hämtad från verksamhetsplanen för 2017 och 
kommentarer sker i vanlig text. 

Mål för verksamhetsåret 
Sveroks medlemmar är det viktigaste vi har. Medlemmarna utgör den första 
kontakten som nya personer med intresse för spelhobbyn möter. Det är 
medlemmarna som skapar verksamhet och en levande spelhobby på platsen där 
de bor samt driver frågor som utvecklar spelhobbyn. För att i största möjliga mån 
kunna ta tillvara på våra medlemmar behöver vi forma en organisation som för 
föreningarna närmare, inte bara varandra, utan även förbundet. Ett mål med året 
är därmed att skapa en starkare gemenskap mellan verksamhetsgrenar och i 
relationen till förbundet.  
 
Vi står också framför politiska förändringar. Förutom att det är valår 2018 så sker 
även en stor landstingsreform vilken har stor påverkan på våra distrikt. Sverok 
behöver i högre grad än tidigare vara lyhörda och aktiva i sitt politiska 
påverkansarbete för att vara redo att möta de förändringar som finns framför 
oss. När omvärlden byter skepnad så gör vi det i Sverok också, för att ge våra 
medlemmar långsiktig trygghet och stabilitet. 
 
Sist men inte minst så behöver förbundet arbeta för att renodla sin verksamhet 
och skapa en ökad tydlighet för vad vi står för och vad vi sysslar med. Vi vill göra 
effekterna av att vara en verksamhetsgren inom Sverok tydligare och vad det 
innebär. 

Föreningarna 
Utan föreningarna så existerar inte Sverok. Föreningarna är de som som inte bara 
har den yttersta makten att bestämma, de är också våra främsta ambassadörer 
för spelhobbyn. Detta är saker som aldrig får tas för givet och därför vill vi under 
verksamhetsåret fokusera på att öppna fler vägar för inflytande, stärka våra 
föreningar och avdelningar samt hjälpa allmänheten att hitta till förbundet och 
vår verksamhet på ett enklare sätt.  
 
Förbundet är brett och har många verksamhetsgrenar som alla har sina egna 
utmaningar och förutsättningar. Genom att skapa guider för hur man kommer in i 
våra verksamhetsgrenar hoppas vi vitalisera de verksamhetsgrenar som har haft 



svårt att utvecklas eller locka nya personer på egen hand. Vi ser framtagandet 
och spridandet av dessa guider till unga som ett viktigt steg i att inte bara skapa 
förnyelse idag utan också skapa nästa generation av spelare. 
 
E-sporten har alltid haft en särställning i den typen av frågor de velat driva och 
det har funnits skillnader mellan synen på idrott och kulturutövning. Sverok ska 
fortsätta att aktivt arbeta med e-sportens utmaningar. Detta både genom att 
söka efter en fortsättning på projektet Respect All, Compete samtidigt som vi 
driver vidare instansen för svensk e-sport. Sverok ska vara med och påverka vad 
e-sport innebär. 

Nya vägar för inflytande och engagemang 
A1: Utvärdera och utveckla systemet för medlemsförslag där enskilda 
medlemmars idéer kan tas upp. 
Under årets lopp blev det tydligt att systemet för medlemsförslag är fullgott som det är. 
Problemet har istället bedömts vara att det är få som känner till möjligheten. Lösningen 
blev att uppdra kansliet att mer kontinuerligt, i den vanliga informationen, påminna om 
detta. Mer finns att läsa i en rapport som presenterades på förbundsstyrelsemötet i 
augusti och som heter: “Rapport: A1 i Verksamhetsplanen 2017”. 
 
A2: Upprätta en rutin för hur enskilda personer kan engagera sig på förbundsnivå. 
På förbundsstyrelsemötet i maj togs beslut om en uppdaterad version av 
styrdokumentet för ideellt engagemang. I den uppdateringen finns det nu möjlighet att 
engagera sig som individ, tillfälligt eller i form av att driva projekt, utöver arbetsgrupper, 
som funnits sedan tidigare. I skrivande stund har inte arbetet med att informera om 
detta tagit fart, men kommer göra det innan årsskiftet.  

E-sport för alla och fair play 
B1: Hitta en naturlig fortsättning på projektet Respect All, Compete som avslutas 
sommaren 2017. 
Flertalet projektansökningar, som berör samma ämnen som Respect All, Compete 
gjorde fast med nya vinklar, skickades in och en av dem, Sverok TV, blev godkänd i 
början på 2018. I detta projekt ska Sverok bli aktiva med både sina verksamhetsgrenar 
och med att förmedla Sveroks värden, t.ex. Code of Conduct, via Twitch. 
 
B2: Fortsätta vara en aktiv part inom Instansen för svensk e-sport, som har i 
uppdrag att förvalta och utveckla Svensk E-sports Code of Conduct. 
Arbetet med instansen som förvaltar uppförandekoden har varit lite på paus under året 
till förmån för arbete med Svenska E-sportförbundet. Intentionen är att Svenska 
E-sportförbundet kommer att överta ansvaret för förvaltningen genom att Instans för 
svensk e-sport blir en del av e-sportförbundet istället för att vara en fristående 
organisation. 



Avdelningar och demokratisering 
C1: Arbeta för att stärka avdelningars långsiktighet och öka deltagandet i Sveroks 
demokratiska processer. Livslängden ska öka från föregående år. 
I den inledande fasen har det varit viktigt att sammanställa fakta och bestämma hur det 
hela ska mätas. Därför har vi hittills främst arbetat för att säkerställa en bild av nuläget. 
De preliminära resultaten visar att vi har en minskning i livslängd. Vad detta beror på 
och hur vi ska motverka det kommer att bli nästa steg.  

Stora Sverok-guiden 
D1: Ta fram minst fyra guider för hur man enklare kan komma in i spelhobbyn.  
D2: Sammanställa dessa i digitalt format och sprida till våra medlemmar. 
Projektansökan för att genomföra D1 och D2 har färdigställts men inte skickats in då det 
bedömdes bättre att ansöka under våren 2018. 

Distrikten 
Distrikten är en viktig del av förbundet, inte bara i egenskap av förbundets 
regionala företrädare utan även för att hjälpa till att utveckla förbundets 
verksamhet nationellt. För att bevara och utveckla detta behöver vi fortsätta 
skapa mötesplatser mellan förbundsstyrelsen och distrikten. 
Distriktskonferenser (SLAG) blir därför en löpande verksamhet och en rutin för 
löpande kommunikation ska tas fram. 
 
Vidare ser vi att den nationella politiken i Sverige har lagt fram ett förslag om att 
göra om landstingen till sex storregioner, något som kommer påverka våra 
distrikt i väldigt hög grad. Oavsett om reformen blir av eller inte är det viktigt att 
vår organisation är förberedd och kan ställa om på ett ansvarsfullt sätt för att 
garantera att vår demokrati stärks. 
 
Sist men inte minst vill vi fortsätta utbilda alla nytillträdda distriktsstyrelser i 
styrelsearbete och om hur förbundet arbetar samt undersöka hur vi kan validera 
deras kunskaper. 

Storregionsreformen 
E1: Agera stödjande och vägledande i arbetet med att förbereda distrikten på den 
nya regionsindelningen som föreslås av staten. 
Storregionsreformen var ett politiskt förslag från regeringen som aldrig omsattes i 
praktiken. Därför har vi inte heller arbetat med detta under året och inget kommer 
heller att göras.  
 



E2: Förbundet ska stödja distrikten i att upprätta ett ambassadörsprogram där 
medlemsföreningar kan välja att bli officiella Sverokambassadörer och fungera 
som en förlängning av distriktens verksamhet. Under 2017 vill vi ha 
ambassadörsföreningar i minst sex distrikt.  
Med tiden har syftet med ambassadörsföreningenarna förändrats, från att vara ett sätt 
för distrikt att kunna nå ut mer till hela distriktet med hjälp av lokala föreningar till att 
vara en vital del i storregionsreformen. Detta då storregionsreformen skulle innebära 
färre distrikt med större geografiska områden att ansvara för. Det var själva kärnan i 
motivationen. Den tanken föll eftersom storregionsreformen inte blev av. 
 
Vi kommer därför inte nå upp till målet som var satt och kommer se över om detta är 
något vi vill ta med i verksamhetsplanen för 2019. 

Sveriges bästa styrelser 
F1: Hålla utbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande samtal. 
Under året har vi haft utbildningar i sju distrikt: Skåne och Svealand (via 
Studiefrämjandet) samt Västerbotten, Väst, Mälardalen, Stockholm och Östergötland. 
De senare har blivit utbildade av sina regionala föreningskonsulenter, något vi ville testa 
i år. Under året har vi utvärderat och tänkt på vem som fortsättningsvis ska hålla i dessa 
utbildningar och kommit fram till att det skulle vara bra med en samordnare som inte är 
ideell. Det skulle även göra utbildningarna tillgängliga för fler om de fanns enkelt 
tillgängliga online. Vi skickade därför in en projektansökan för en digital 
utbildningsinsats som blev godkänd i slutet av 2017. 
 
F2: Undersöka möjligheterna för validering av kompetenser kopplade till 
styrelsearbetet. 
Under året har vi fört samtal med Folkbildningsrådet om deras projekt, som har syftat 
till att ta fram en modell för hur validering kan ske. Projektet hade som huvudtanke att 
studieförbunden skulle vara de aktörer som sedan upprätthöll infrastrukturen för detta 
för sina medlemsföreningar. Tyvärr har Studiefrämjandet på nationell nivå visat lågt 
intresse för att göra detta. Vi har istället lagt till det som en möjlig del i projektet för att 
skapa digitala utbildningsplattform som vi nämner i F1. 

Regionala föreningskonsulenter (RFK) 
G1: Utvärdera modellen med RFK och ta fram en rapport på vad det haft för 
effekter. 
På förbundsstyrelsemötet i oktober presenterades rapporten som visar att satsningen 
på RFK i stor utsträckning har uppfyllt de ambitioner som fanns samt att den haft 
mängder av positiva kringeffekter. Rapporten lyfter även en hel del reflektioner och 
frågeställningar som styrelsen kommer arbeta vidare med under 2018 för att fortsätta 
utveckla modellen. 



Kommunikation 
H1: Förbättra och utveckla modellen för löpande kommunikation och stöd mellan 
distrikts- och förbundsstyrelse. 
Under året har kommunikationen förbättrats avsevärt, framförallt tack vare 
onsdagsuppdateringarna som var en idé som uppstod på höstSLAGet 2016. Under året 
har modellen utvecklats och förädlats till att vara något som ska vara tillgängligt för hela 
förbundet. Främst har detta lett till att informationsflödet från förbundet till distrikten 
har ökat och färre “överraskningar” uppstår.  
 
Parallellt med detta har modellen för distriktsfaddrar blivit omarbetad. Tidigare var det 
något som ingick i rollen som ledamot i förbundsstyrelsen och arbetet var ganska fritt 
för varje fadder att lägga upp på det sätt som passade hen. Under året har vi diskuterat 
det hela mycket och framförallt smalnat av det till att endast de i förbundsstyrelsen 
med intresse för att vara fadder är faddrar. Dessutom har det införts ett övergripande 
ansvarsområde för att samordna faddrar.  
 
Utöver detta har regelbundna avstämningar genomförts mellan distrikten och kansliet. 
En gång per kvartal träffar kanslichefen och RFK-samordnaren distriktsstyrelserna för 
att informera varandra, diskutera aktuella frågor och, för de distrikt som har en RFK, 
göra en översiktlig planering av RFK:ernas arbete framöver.  
 
Vi ser även att de distrikt som har en RFK har ett naturligt utbyte med denna i det 
dagliga och löpande. 
 
Facebookgruppen för alla förtroendevalda i distriktsstyrelser och förbundsstyrelsen har 
varit en levande och viktigt plattform för samtal.  
 
H2: Hålla 6 kommunikationsmöten (K-möte) med representanter från förbundet 
och distrikten för att öka kommunikation mellan det regionala och det nationella. 
Som en punktinsats för att uppfylla H1 fanns tanken om K-möten. Detta för att skapa ett 
formellt forum där distrikten tillsammans kan fråga, ifrågasätta och kommunicera 
muntligt med förbundsstyrelsen. Det har varit en varierande närvaro hittills, men det 
har uppkommit många relevanta frågor som i vissa fall också förändrat eller förbättrat 
förbundets riktning eller hantering av frågor. 

Förbundet 
Sverok har nått stora framgångar i sin politiska påverkan och mediagenomslag. Vi 
anses vara intressanta samt en viktig samarbetspartner i frågor som inte bara rör 
spelhobbyn utan ungas villkor överhuvudtaget. Sverok är ett politiskt oberoende 
förbund. Detta innebär inte att Sverok är opolitiskt eftersom vi i mångt och 
mycket driver frågor som handlar om demokrati och rättvisefrågor. Att vara 



opolitiska innebär att lämna ifrån oss makten över vårt eget öde. Därför är 
politisk påverkan en fortsatt prioriterad uppgift. 
 
Det är viktigt att likabehandlingsarbetet fortsätter löpande som en självklar del i 
vår verksamhet men att vi också kompletterar det med att förstärka våra 
demokratiska strukturer. Det ska vara enkelt att engagera sig i Sverok och 
spelhobbyn, oavsett om man är medlem eller inte. Samtidigt ska vi tydliggöra och 
förändra våra demokratiska processer för att stärka de grupper som i nuläget är 
svaga.  
 
På finansieringssidan kommer vi framförallt arbeta med hitta aktörer som är 
villiga att bli långsiktiga samarbetspartners med oss. På det sättet kan vi inte 
bara skära ner våra kostnader utan även skapa nya projekt där vi löser 
gemensamma utmaningar. 

Vad innebär spelhobbyn? 
I1: Förtydliga strukturen med verksamhetsgrenar så det blir tydligare med exakt 
vad det innebär att vara en verksamhetsgren inom Sverok. 
Arbetet med detta färdigställdes inte under 2017 utan kommer fortsätta 2018. 
 
I2: Ta fram ett styrdokument som definierar vad vi menar när vi pratar om 
“spelhobbyn”. 
Ett styrdokument om detta fastställdes på oktober-mötet. 

Extern finansiering 
J1: Den externa finansieringen utöver statsbidraget ska motsvara minst 30% av de 
totala intäkterna. 
För 2017 kom 35% av intäkterna från andra källor än statsbidraget. 
 
J2: Vi ska utveckla arbetet med sponsorskap och företagssamarbeten och ingå i 
minst 3 nya samarbeten. 
Under året har förbundets marknadsansvariga skapat flera nya samarbeten. Det 
handlar bland annat om ett fördjupat samarbete med SJ som resulterade i en 
arrangörskonferens som lockade ett 100-tal arrangörer från hela landet. Samarbetet 
har också skapat bättre möjligheter att enkelt boka resor hos SJ med anpassade 
rabatter genom SJ:s nya boknings-widgetar. Kansliet har fördjupat och utvecklat 
samarbetet med sponsorer kring Spellovet. Nästan 20 företag sponsrade spellovslådan 
till ett värde av ca 4 000 kr per låda. Bland samarbeten finns bl.a. Våra gårdar, där vi 
tillsammans tagit fram en utställning om cosplay, och Hembygdsgårdarnas riksförbund, 
där vi samarbetar kring nya sätt att locka unga till deras lokaler. Vi har också skapat 
samarbeten med bl.a. Armémuseum och Tekniska museet som skapat direkta 
besparingar för förbundskansliet när det gäller tillgång till möteslokaler m.m. Med 
Armémuseum har vi också samverkat kring utställningen “Krigsspel”. 



Utåtriktat arbete 
K1: Sverok ska omnämnas minst 300 gånger i media (tidningsartiklar, radio-, TV- 
program etc.). 
Under 2017 uppmärksammades vi 265 omnämnanden i media. Värt att notera är att 
Respect All, Compete varit den bidragande faktorn till ca 100 av dessa tack vare att det 
varit så stort och haft en egen kommunikatör. De senaste åren har de flesta av våra 
stora genomslag kommit från att vi drivit projekt som kontinuerligt haft något att 
rapportera om.  
 
K2: Förbundet ska ta fram en plan för att stärka sitt varumärke gentemot 
potentiella 
samarbetspartners och sponsorer. 
Kansliet har under året varit i kontakt med ett stort antal befintliga och möjliga 
samarbetspartners för att skapa en bild av hur Sveroks varumärke uppfattas. Vissa 
åtgärder har vidtagits för att tydliggöra varumärket. Här sker ett nära samarbete med 
förbundsstyrelsen. En varumärkesplan kommer tas fram under 2018. 
 
K3: Förbundet ska dela ut priset för årets Ungdomskommun. 
Arbetet har under året prioriterats ner och är därför inte genomfört i skrivande stund. 
Planen är att genomföra det under kommande år.  

Proud and nerdy 
L1: Förbundet ska medverka på Stockholm Pride och minst två andra firanden i 
landet. 
Förbundet har medverkat på Stockholm Pride, Mångfaldsparaden under 
Almedalsveckan samt West Pride.  
 
L2: Förbundet ska stödja alla föreningar och distrikt som vill arrangera på sitt 
lokala pride under parollen Proud & Nerdy med kunskap och material. 
Under året har ett pridepaket arbetats fram och skickats till alla distrikt som frågat efter 
det. I detta paket har det bland annat funnits banderoller och material som till viss del 
ska täcka behovet även kommande år. Tidigare skickade vi runt en och samma 
banderoll mellan olika firanden, men den logistiken kommer vi alltså slippa i framtiden. 
En lista på aktuella föreläsare har sammanställts, en facebookgrupp för arrangörer har 
upprättats och facebooksidan Proud and Nerdy har ökat aktivitetet.  

Mångfald och rättvisearbete 
M1: Förbundet ska i en rapport undersöka den etniska mångfalden inom Sveroks 
föreningar och distrikt för att se hur den ser ut samt hur Sverok kan arbeta med 
detta. 
Första fasen med att samla in kunskap har avslutats och rapporten kommer inte vara 
klar förrän under 2018. Arbetet har tagit längre tid eftersom vi valde att lägga stor vikt 



vid utformandet av enkäten med hjälp av flertalet remissinstanser och inte tagit hjälp av 
anställda. Responsen har dessutom varit större än väntat med närmare 5000 deltagare. 
 
M2: Förbundet ska ta fram uppförandekoder till minst två verksamhetsgrenar 
som nu saknar det. 
Arbetet har inletts med att göra en för cosplay och en för samlarkortspel. 
Uppförandekoden för cosplay har blivit mer färdigställd än den andra eftersom 
cosplayscenen, med NärCon i spetsen, har visat stort intresse och deltagande. Båda 
kommer färdigställas först under 2018. 

Unga i förbundet 
N1: Utvärdera och ta fram åtgärder för att ytterligare stärka ungas 
representation i förbundet. 
Ansvariga har haft en serie möten under året och påbörjat arbetet med att ta fram 
konkreta metoder för att stärka representationen på olika nivåer i förbundet. Vidare har 
information och fakta samlats in för att försöka få en överblick hur det ser ut idag. Sist 
men inte minst har förslagen från förra året verkställts och implementerats.  

E-sport 
O1: Sverok initierar ett förbund vars syfte är att organisera e-sporten och söka 
medlemskap i Riksidrottsförbundet. 
Innan Riksmötet 2016 bildades en organisation som skulle vara redo att agera om 
Riksmötet gav sitt godkännande. Detta eftersom det tar tid att ansöka om 
organisationsnummer och liknande.  
 
Redan veckan efter att Riksmötet sa ja till planen inleddes arbetet med att rekrytera 
föreningar och skriva på den ansökan som skulle skickas till Riksidrottsförbundet. Tyvärr 
valde Riksidrottsmötet att bordlägga frågan till nästkommande stämma 2019 istället för 
att fatta ett beslut.  
 
Under våren hade Svenska E-sportförbundet sitt första ordinarie årsmöte där en ny 
styrelse valdes och arbetet övertogs för att drivas av förbundet självt snarare än av 
Sverok. Samarbetsavtal har upprättats för den kommande tiden och Sverok fortsätter 
att finansiera delar av förbundets verksamhet och hyra ut kanslipersonal.  

   



Motioner och övrigt utöver verksamhetsplanen 

Motion: Fler unga på Riksmötet 
Mötet beslutade: 
1. att Nomineringspresentationerna utvecklas till att tydligt markera med en 
stjärna eller liknande de nominerade som tillhör ungdomsspannet av 
medlemmar. Detta underlättar för föreningar att identifiera unga engagerade 
nominerade för att både påminnas om vikten av unga ombud och att göra det 
lättare att identifiera unga nominerade att rösta på. 
2. att nya och mer direkta metoder att kontakta föreningar, exempelvis genom 
rundringning, och förmå dem att nominera och rösta i ombudsvalet genomförs. I 
denna uppsökande direktkontakt ska värdet av att nominera unga poängteras 
liksom värdet i att tydligt läsa presentationer och rösta på bra kandidater även 
utanför den egna föreningen där unga nominerade är särskilt värdefulla för 
förbundet och Riksmötet. 
Det låga röstdeltagandet och bristen på unga nominerade och valda visar att den 
information och uppmaning som sker via mail och hemsida inte räcker till i 
dagsläget och inte ger tillräckliga incitament att påverka kulturen inom 
förbundet att satsa på yngre ombud. 
3. att förbundet ska aktivt arbeta för att föreningar ska känna sig delaktiga i 
röstningsprocessen och nominera unga ombud. 
 
Utifrån motionen har val.sverok.se utvecklats så att det varit tydligt markerat vilka av de 
valbara kandidaterna som var 6-25 år samt möjligheten att filtrera på detta. Vissa 
direkta kontakter har initierats och förbundet har i kommunikationen riktat 
uppmaningar om att nominera och rösta på yngre kandidater. 
 
Vi har sett ett större deltagande i ombudsvalet och en ökning i unga ombud. I rena 
siffror är det: 
 
Antal röstande föreningar 2016: 150 | 2017: 229 
Antal nominerade 2016: 241 | 2017: 469 
 
Antal nominerade 6-25 år 2016: 124 (av 241 = 51%) | 2017: 304 (av 469 = 61%) 
 
Antal valda ombud 6-25 år:  
2016: 50 (av 101 ombud = 49%, 86 av “101 ombud + 68 reserver” = 51%)  
2017: 53 (av 101 ombud = 52%, 121 av “101 ombud + 129 reserver” = 53%) 



Motion: Gör det enklare att vara ung 
Mötet beslutade: 
1. att Sverok skapar en ny struktur för befintligt och nytt utbildningsmaterial som 
är till för alla nivåer i Sverok. 
2. att en utbildning som uppmuntrar äldre föreningsstyrelsemedlemmar att 
lämna över till unga utformas. 
3. att förbundet ska arbeta för att öka andelen unga på riksmötet. 
4. att Sverok skall arbeta för att föreningsstyrelser med personer yngre än 16 år 
ska få tillgång till egna föreningsbankkonton. 
 
Utbildningsmaterialet är under bearbetning och en ny digital utbildningsplattform 
kommer byggas upp i.o.m. projektet som nämns i svaret till F1. Denna plattform 
kommer även inkludera en utbildning om överlämning och kunskapsöverföring. 
 
Andelen unga går att se i svaret till motionen “Fler unga på Riksmötet”. 
 
Det har visat sig att det tyvärr inte går att uppfylla den fjärde att-satsen med hänsyn till 
Sveriges lagstiftning och bankernas regler. Ett första svar lades fram på 
förbundsstyrelsemötet i maj och ett mer utförligt svar presenterades i en rapport till 
förbundsstyrelsens möte i oktober.  

Motion: Öka samarbetet mellan Sveroks verksamhetsgrenar 
Mötet beslutade: 
1. att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att under 2017 arbeta för sätt att främja 
samarbeten mellan föreningar samt verksamhetsgrenar. 
2. att förbundsstyrelsen under år 2017 ges i uppdrag att förbättra och utveckla 
Spelkartan. 
3. att förbundsstyrelsen under 2017 fortsätter arbetet med att starta upp nätverk 
för specifika intressegrupper. 
 
1. Styrelsen har workshoppat om punkten på styrelsemöten, men inte kommit fram till 
något konkret. 
 
2. Under året har en beställning på utveckling på Spelkartan lämnats till Sverok Admin. I 
skrivande stund har inget skett utan kommer mest troligt att ske under första halvan av 
2018. Detta beror på att det fanns andra förbund som var intresserade av samma 
utveckling, varför det beslutades att den ska byggas om i grunden. Detta kommer göra 
att det tar längre tid, men i slutändan blir systemet bättre och kommer fungera bättre 
tillsammans med eBas. 
 
3. Flertalet försök till att bilda nätverk har gjorts under året men tyvärr har vi inte funnit 
intresse. Arrangörskonferensen är det som lyckats bäst, men intresset för fortsatt 
kommunikation efter träffen har visat sig vara låg. Möjligheten finns fortsatt och är 



beskriven i styrdokumentet för nätverk. Det befintliga nätverket Leia är däremot fortsatt 
starkt och kommer stärkas ytterligare nu när projektansökan kring detsamma blev 
godkänd. Förbundsstyrelsen har även startat ett ordförandenätverk för 
distriktsordförande. 

Motion: Försäkring inom Sverok 
Mötet beslutade: 
att Sverok ska undersöka möjligheten att teckna ett ramavtal för sakförsäkringar 
på event. 
 
Följande text är slutsatsen på en rapport som publicerades i samband med 
förbundsstyrelsemötet i maj: 
 
Genom Våra gårdar och Länsförsäkringar kan Sveroks medlemsföreningar teckna lokal- 
och sakförsäkringar som utgör viktiga komplement till de gruppolycksfalls- och 
ansvarsförsäkringar som Sverok tecknar centralt för alla medlemsföreningar. 
 
När det gäller lokal- och sakförsäkringar är det inte möjligt att teckna centrala 
försäkringar. Förutsättningar är alltför olika för varje förening och varje evenemang. Det 
måste därför vara varje enskild förenings ansvar att teckna lämpliga lokal- och 
sakförsäkringar. Genom Våra gårdar och Länsförsäkringar är detta en enkel process. 
 
För föreningar som äger eller hyr lokal går det, i övergripande, drag till så här: 

● föreningen blir medlem i Våra gårdar ( 
www.varagardar.se/vardet-av-medlemskap ) 

● föreningen tar kontakt med Våra gårdars försäkringskansli  ( 
www.varagardar.se/forsakringskansli ) för att teckna rätt försäkring 

 
För föreningar som vill teckna en korttidsförsäkring går det, i övergripande, drag till så 
här: 

● kontakta Sveroks kontaktperson på Länsförsäkring som hänvisar till rätt 
lokalkontor 

● beskriva evenemanget och teckna en korttidsförsäkring Alla medlemsavgifter 
och premier för försäkringar av lokaler och utrustning under evenemang 
bekostas av lokalföreningen.  

Motion: Sverok, ett hem för wrestling? 
Mötet beslutade 
att Sverok skall undersöka möjligheten för wrestling att bli en verksamhetsgren 
inom Sverok. 
 
Under året har frågan undersökts av Andreas Hallqvist på uppdrag av 
förbundsstyrelsen. I sitt arbete har han kommit fram till att:  
“Det funkar inte organisatoriskt att få in wrestlingföreningarna i Sverok. 



Det finns mer skepsis från andra grenar mot wrestlingfans än vice versa. 
Det skulle kunna vara värt att jobba tillsammans för att utveckla barnshowerna.” 
Mer information finns i den rapport som publicerades på förbundsstyrelsemötet i 
oktober 2017. 

Spellovet 
Spellovet genomfördes även 2017 under v.43-45 med fokus på v. 44 och det med den 
tveklöst maffigaste spellovslådan hittills. 

Representation och påverkan 
● Sverok har ansökt om medlemskap i CAN - Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning. 
● Sverok har fortsatt varit representerade och delaktiga i arbetet med att ta fram 

en nationell skogspolitik genom medlemskapet i programrådet. 
● Föreläsningar för/deltagande i programpunkt för följande: Rädda Barnen, MAQS, 

flertalet specialistidrottsförbund, Västdistriktet för Riksidrottsförbundet, 
Hyperion, Lindeskolan, Spel i Arvika, Dagens Industris spelkonferens, GothCon, 
RUM, Spelhandläggarträff Studiefrämjandet, Arrangörskonferens med SJ, 
Bokmässan, Ligga med P3, Nordsken, Dialogmöte med Civilministern angående 
Agenda 2030, flertalet seminarier unde politikerveckan i Almedalen, Region 
Örebro, Futurion, Ideell Arena.   

● Deltagande i arbetsgrupp för förändring och utveckling i Rädda Barnen. 
● Krönikor för Idrottens Affärer. 
● Aktivt arbete i organisationer som Ax och IKA. Genom dem även deltagande i 

arbetet med att starta upp en kulturmotsvarighet till Riksidrottsförbundet.  
● Deltagande på Studiefrämjandets årsmöte  
● Skärpning! En kampanj på initiativ av Make Equal mot näthat där vi deltog 

tillsammans med bland annat Facebook.  
● Riksidrottsmötet. 
● Deltagande i referens för LSU:s projekt “Hållbart engagemang” 
● Sverokpodden har startats 


