
 

Verksamhetsberättelse 2018 
Detta är spelhobbyförbundet Sveroks verksamhetsberättelse för 2018. Berättelsen 
utgår ifrån de mål som finns i verksamhetsplanen för året. All text i fetstil i 
verksamhetsrapporten är direkt hämtad från verksamhetsplanen för 2018 och 
kommentarer sker i vanlig text. 

Överblick och nyckeltal 

Detta är Sverok 
Sverok är en ideell förening och ett nationellt riksförbund vars medlemmar utgörs av lokala 
spelföreningar över hela landet. Sveroks syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- 
och fritidsverksamhet främja spelhobbyn. Sverok är religiöst och politiskt oberoende. Sverok 
verkar i enlighet med demokratiska principer. 
 
Verksamheten inom förbundet bedrivs huvudsakligen i medlemsföreningarna. Förbundets 
centrala verksamhet ska stödja den verksamhet som bedrivs i förbundets 
medlemsföreningar. 
 
Sverok har som uppdrag att verka för att spelhobbyns syn på spel, kultur och ungdomars 
organiserande ska bli politisk verklighet. Sverok vill skapa möjligheter för våra medlemmar 
att utveckla sin verksamhet, att samla spelare i en gemenskap präglad av spelglädje och 
demokratiskt medbestämmande och att öppna nya vägar in i spelhobbyn så att fler får 
möjlighet att ta del av den. 
 
Förbundet bestod 2018 av 12 distrikt, ca 2 800 föreningar och ca 55 000 medlemmar. 

Sveroks organisation 
Sveroks högsta beslutande organ är Riksmötet som sammanträder årligen på hösten. 
Riksmötet består av 101 ombud som väljs av medlemsföreningarna. Riksmötet fattar bland 
annat beslut om verksamhetsplan, budget och val till förtroendeposter för kommande 
verksamhetsår. 
 
Sveroks arbete leds av förbundsstyrelsen. Till styrelsen 2018 valdes sex ledamöter in jämte 
förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare. Styrelsen har under 
året haft åtta protokollförda möten. 
 
Verkställande utskottet (VU) består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och 
förbundssekreterare och har till uppgift att avlasta styrelsen i praktiska frågor av 
verkställande karaktär. 
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Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett förbundskansli som under 2018 bestod av ca 20 
anställda. Förbundskansliet arbetar framför allt med föreningsutveckling, genomförande 
av projekt, ekonomi, administration och kommunikation. 

Finansiering 
Sveroks finansieras i huvudsak av statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). För att utveckla verksamheten och stödja föreningarna 
genomför Sverok årligen ett antal externfinansierade projekt där projektmedel söks från olika 
fonder och myndigheter. Distrikten bidrar med finansiering till vissa regionala tjänster. 
 
Riksmötet beslutar årligen om medlemsavgift till förbundet. År 2018 sattes denna till 0 
kronor. 

Avstämning mot verksamhetsplan 2018 
Nedan följer en avstämning av de mål som sattes upp i verksamhetsplanen 2018 och hur de 
uppfylldes under året. Målen är indelade i tre sektioner - Föreningarna, Distrikten och 
Förbundet.  

Föreningarna 

Föreningsutveckling 
● A1: Ta fram en ny, uppdaterad version av föreningsutvecklingsspelet FTW. 
Detta arbete utförs inom projektet Skilltree. Skilltree syftar till att bygga upp en 
lärplattform för att sprida och bevara kunskap för våra medlemsföreningar. Under året 
har projektet arbetat med att hitta en lämplig plattform för utbildningarna och en 
ansökan om att fortsätta arbetet 2019 har skickats in. En idébank över passande kurser 
och material har upprättats, och de material vi redan har tillgång till har sammanställts. 
 
● A2: Ta fram ett sätt för att föreningar, som engagerar sig i jämlikhet och 
mångfaldsfrågor, ska kunna få sitt arbete certifierat. 
Detta arbete ska ske i samarbete med AG Tillgänglighet, som under 2018 upprättade 
utkast på styrdokument och struktur, men som inte hann komma igång med sitt arbete. 
Uppdraget kvarstår alltså till 2019.  
 
● A3: Fortsätta utveckla modellen med föreningar, huvudföreningar och 
avdelningar. 
● A4: Utvärdera hur utvecklingen med avdelningar gått och ta fram förslag på hur 
arbetet kan vidareutvecklas. 
Frågorna har setts över under året och landade i en rapport till förbundsstyrelsemöte 4. 
Rapporten gav en rad rekommendationer bland annat gällande informations- 
presentation på hemsidan och processen för att bli en huvudförening. Förbundskansliet 
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har i uppdrag att utvärdera och implementera det som är möjligt från dessa 
rekommendationer under 2019.  

Arrangörskonferens 
● B1: I samarbete med sponsorer arbeta för att arrangera Arrangörskonferens 
2018. 
Även 2018 genomfördes en Arrangörskonferens tillsammans med SJ. Konferensen ägde 
rum den 5 maj i SJs lokaler i centrala Stockholm med 150 anmälda deltagare. 

Sverok och e-sport 
● C1: Fortsätta vara en aktiv part inom Instans för svensk e-sport, för att vara 
med och förvalta och utveckla Svensk e-sports code of conduct. 
Sverok har fortsatt ett starkt samarbete med Svenska E-sportförbundet. 
Förbundsstyrelsen har även besökt flera e-sports- och LAN-föreningar inom Sverok 
under året. 
 
● C2: Sverok ska tillsammans med Svenska E-sportförbundet formulera ett 
samverkansavtal. 
Sverok och Svenska E-sportförbundet är i förhandlingar kring samverkansavtalet, som 
förväntas förfärdigas och skrivas under våren 2019.  

Stora Spelguiden från Sverok 
● D1: Skapa fem nybörjarguider inom ramen för Stora Spelguiden från Sverok. 
Dessa guider ska rikta sig mot fem spelhobbygrenar och ska underlätta för 
personer att engagera sig i dessa. 
Denna projektansökan har legat färdigskriven i flera år, men har inte skickats in då vi 
gjort bedömningen att vi haft för många andra projekt igång. Delar av innehållet har 
integrerats i andra projekt och utvecklingsarbete. Under våren 2019 kommer den ses 
över för att sedan antingen skrivas om eller slopas. 

Handledningsmaterial mot hot och hat på internet 
● P1: Ta fram handledningsmaterial för våra medlemmar som hjälper dem att 
hantera hot och hat på internet 
Sverok är samarbetspartner i Make equals projekt Näthatshjälpen. Projektets syfte är 
att sprida och utveckla ett digitalt verktyg som ska kunna ge situationsanpassade råd, 
resurser och handlingsplaner till både individer och organisationer inom civilsamhället 
men även privatpersoner. Materialet togs fram under 2018 och ska lanseras under 
våren 2019.  
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Distrikten 

Distriktsutveckling 
● E1: Undersöka distriktens behov och vilka utmaningar de står inför i framtiden. 
Under våren skickades en enkät ut till distriktsstyrelserna för att få en första uppfattning 
om hur deras arbetssituation ser ut och hur förbundet skulle kunna hjälpa dem. Detta 
följdes upp under höstslaget och med ännu en enkät under hösten. 
 
● E2: Anordna styrelseutbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande 
samtal. 
Samtliga styrelser har erbjudits utbildningar genom Studiefrämjandet, men de flesta har 
inte ansett sig behöva eller haft möjlighet att arrangera ett sådant tillfälle.  
 
● E3: Tillhandahålla ett ordförandenätverk för distriktsstyrelsernas ordföranden. 
Ordförandenätverket hade en träff under vårslaget, men hade ingen ytterligare träff 
under året. Det finns även en facebookgrupp där distriktsordförande har kunnat lyfta 
frågor och problem under året. 
 
● E4: Påbörja arbetet med framtagandet av en digital handbok om vad spelkultur 
är samt hur vi främjar den. 
Denna handbok har växt till att även inkludera hur kommuner och regioner kan arbeta 
för att hjälpa föreningar´. Handbokens text var nästan klar i slutet av året och den ska 
färdigställas och distribueras under våren 2019.  

Kommunikation 
● F1: Hålla 6 kommunikationsmöten (K-möten) med representanter från 
förbundet och distrikten för att öka kommunikationen mellan det regionala och 
det nationella. 
Sex K-möten hölls under året, med en variation av representanter. Nästan alla distrikt 
medverkade nån gång i ett K-möte.  

Regionala föreningskonsulenter (RFK) 
● G1: Utveckla modellen med RFK utifrån rapporten 2017. 
Rollen som regional föreningskonsulent (RFK) har nu funnits i ett antal år och det fanns 
goda skäl att utvärdera hur modellen med regional personal fungerat. Under förra året 
genomförde kansliet intervjuer och enkäter för att fånga upp behov och önskemål på 
regional nivå (och inte minst i distriktsstyrelserna). 
 
Några resultat är att rollen som RFK behöver tydliggöras. RFK ska fungera som en resurs 
för hela spelkulturen på regional nivå, för distriktsstyrelsen, för föreningar och för olika 
typer av samarbeten. Det är också tydligt att finansiering är en fortsatt prioriterad fråga. 
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Den modell som fungerat bäst är att RFK:erna söker många små bidrag som 
tillsammans bygger en grund för tjänsten. 

Förbundet 

Extern finansiering 
● H1: Den externa finansieringen, utöver statsbidraget, ska motsvara minst 40% 
av de totala intäkterna. 
Detta mål uppnåddes inte dåvår externa finansiering för 2018 ligger på ca 25%. Detta 
berodde främst på att statsbidraget blev betydligt högre än vi hade räknat med, inte på 
att sponsring och projektbidrag uteblev.  
 
● H2: Utveckla arbetet med sponsorskap och företagssamarbeten och ingå minst 
3 nya avtal. 
Vi har arbetat vidare med SJ och genomfört en Arrangörskonferens och ett samarbete 
kring Riksmötet med en annonskampanj och subventionerade resor. Vi har även ingått 
ett nytt samarbete med Tekniska museet där vi får lokalkostnaden rabatterad mot en 
annonskampanj i medlemsbrev.  
 
Tillsammans med Bokmässan skapade vi Sveroks fantastikscen där vi totalt hade 54 
programpunkter och 560 besökare, varav många bibliotekarier som gärna vill arbeta 
mer med spel på bibliotek. Vi har även samarbetat med Min stora dag och gjort 
E-sportsläger åt dem. 
 
Samtal har även förts med med föreningen RUM, forum för Levande historia och 
Studiefrämjandet gällande framtida samarbeten. Utöver detta har vi samarbetat med 
Bonniers, Fatshark, Enigma, Myling spel, Fria Ligan, Helmgast, Eloso förlag, World of 
Board games, Bandai Namco och Science Fiction bokhandeln gällande spellovet. 
 
 
● H3: Ta fram förslag på ytterligare möjligheter för att stabilisera den långsiktiga 
finansieringen av förbundet. 
Under året har flera olika möjligheter till breddad finansiering diskuterats. Vi har strävat 
efter att bredda kontakterna med sponsorer (där konkreta exempel på steg framåt är 
Arrangörskonferensen som genomförts för andra året i rad med stöd av SJ och Sveroks 
30-årsjubileum som genomförs med stöd av Tekniska museet). Vi har fortsatt att skicka 
in projektansökningar, vilket bland annat resulterat i projektet Sverok TV, ett treårigt 
projektet och alltså en långsiktig satsning. 
 
Olika sätt att engagera tidigare förbunds- och föreningsaktiva diskuterades på en 
workshop som genomfördes i början av sommaren. Vidare undersökningar fokuserade 
framförallt på möjligheterna att starta en stiftelse - för insamling eller andra ändamål. 
Förbundet har rådgjort med jurister, och i verksamhetsplanen för 2019 ingår ett 
uppdrag om att starta en stiftelse för insamling och breddning av vår ekonomiska bas.  
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Förbundsutveckling 
● I1: Undersöka möjligheterna till ett samarbete mellan spelförbunden i Norden. 
Vi har varit i kontakt med våra syskonförbund i Danmark och Norge, men tyvärr inte fått 
till något möte. Mot slutet av året påbörjades dock ett samarbete via vårt tjejnätverk 
LEIA, och under 2019 finns det planer på liknande utbyten med Norge och Danmark  
 
● I2: Inleda arbetet med att ta fram en ledarskapsutbildning för våra medlemmar 
som ska vara öppen för alla att söka till och ska fokusera på ledarskap, 
nätverkande, gruppdynamik samt värderingar. 
Under året inleddes det långsiktiga projektet Skilltree, som syftade till att först hitta bra 
verktyg för att skapa en digital lärplattform för våra föreningar, och därefter producera 
innehåll. Inom Skilltree har material sammanställts och utvärderats, men eftersom 
ingen plattform hade upphandlats i slutet av 2019 har inget material färdigställts eller 
distribuerats.  

Mångfald och inkludering 
● J1: Ta fram konkreta åtgärder för breddning av den etniska mångfalden inom 
förbundet, med utgångspunkt i rapporten om etnisk mångfald från 2017. 
Troligtvis kommer dessa åtgärder resultera i ett särskilt projekt. 
 
● J2: Ta fram en uppförandekod för minst en verksamhetsgren till. 
En uppförandekod för airsoft håller på att tas fram men kunde inte avslutas under året. 
 
● J3: Ta fram en tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten 
inom Sverok och utifrån detta arbete ta fram lämpliga dokument. 
Förarbetet till uppstarten av en arbetsgrupp vid namn AG Tillgänglighet skedde under 
första halvan av 2018, men då det inte fanns en tillräckligt stor grupp engagerade 
behövde uppstarten av arbetsgruppen skjutas fram till 2019.  
 
● J4: Tillgänglighetskommitténs arbete också ska utgöra grunden för 
certifieringen i A2. 
Detta arbete har inte hunnit påbörjas. 
 
● J5: Förbundet ska se över kraven på tillgänglighet på Riksmötet och se att dessa 
följs på nästkommande Riksmöten. 
Detta arbete kommer vara en del av AG Tillgänglighets uppdrag. 
 
● J6: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för att stödja 
föreningar i socioekonomiskt utsatta områden 
Ett förslag på åtgärder har tagits fram och skickats ut på remiss till referensgruppens 
medlemmar. Dessa publicerades i slutet av 2018 på Sveroks medlemssida och ska 
uppdateras och formgivas under 2019.  
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Unga sverokare 
● K1: Ta fram fler sätt för att stärka ungas representation på riksmötet. 
Till årsmötet 2018 lades ett förslag om ett nytt system för att utse ombud till Riksmötet. 
Detta system innebär en kvotering av ungdomar under 26 så att de har förtur till ett 
antal ombudsplatser proportionerligt mot ungas andel av medlemsbasen. Detta förslag 
antogs med ett tillägg som innebär att föreningar som nominerar en ung 
förstagångsåkare kan nominera ytterligare en ombudskandidat. Därmed har ungdomar 
bättre förutsättningar än någonsin att få en plats på Riksmötet 2019. 
 
● K2: Förbundet ska dela ut priset för Årets ungdomskommun. 
Under året har förbundsstyrelsen och motionären arbetat med att ta fram en struktur 
för hur priset ska utses samt hittat andra organisationer att dela ut priset tillsammans 
med för att öka prestigen i utmärkelsen. Något pris delades inte ut, men ett samarbete 
etablerades, och fler organisationer har bjudits in för att fortsätta arbetet.  

Proud and Nerdy 
● L1: Förbundet ska arrangera Proud and Nerdy i Stockholm och Göteborg, i 
samarbete med distrikt och föreningar, under Europride. 
Förbundet har stöttat distrikt och föreningar i planerande och genomförande av 
fantastiska arrangemang i både Stockholm och Göteborg. Dessa inkluderade 
tvådagarskonventet QueerCon i Stockholm, cosplayuppvisningar och föreläsningar i 
Göteborg, och ett samarbete med DICE under Stockholm Pride.  
 
● L2: Representanter från förbundsstyrelsen ska medverka på minst fem andra 
firanden i landet. 
Representanter från Förbundsstyrelsen har medverkat vid firanden i Norrköping, 
Malmö, Almedalen, Stockholm, Göteborg och Karlstad. 
 
● L3: Fortsätta utveckla det material vi tillhandahåller, som stöd för föreningar 
och distrikt, angående Proud and Nerdy. 
Förbundet har tagit in åsikter och synpunkter på vilket stödmaterial som är viktigt i 
samband med nätverksträffen i april. I enlighet med denna feedback beställdes nytt 
material in i form av nya Proud and Nerdy-flaggor, mallar för pins som distrikt själva kan 
tillverka, samt en påbörjad översikt av det skriftliga infomaterial som finns för olika 
arrangörer.  
 
● L4: Skapa en informationsfilm för att uppmärksamma Proud and Nerdy. 
Filmen är framtagen och kommer lanseras till våren. En smygvisning av filmen skedde i 
samband med förbundets 30-årsfirande på Tekniska Museet.  
 
● L5: Förbundet kallar till en nätverksträff för Proud and Nerdy-arrangörer tidigt 
2018 för att koordinera inför årets Pride. 
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I april hölls en träff för arrangörer i Stockholm. Arrangörer från fyra distrikt 
medverkade, och det fanns intresse för ytterligare träffar. Under hösten 2018 
bildades en arbetsgrupp som ska planera och genomföra ytterligare nätverksträffar 
under kommande år. Arbetsgruppen träffades i slutet av december och planerade inför 
den första träffen i början av 2019. 

Utåtriktat arbete och samarbete 
● M1: Närvara på tre nationella arrangemang i syfte att stärka förbundets 
varumärke och allmänna kännedom. 
De tre nationella arrangemangen i år blev Almedalen, Järvaveckan och Bokmässan. 
 
● M2: Sverok ska omnämnas minst 350 gånger i media (tidningsartiklar, radio-, TV- 
program etc.) 
Under året omnämndes Sverok 225 gånger i media, ungefär hälften av dessa var 
kopplade till verksamhet som någon av våra föreningar hade anordnat. Denna nivå är 
ungefär samma som 2017, men lägre än ambitionsnivån.  
 
● M3: Utveckla arbetet med att samverka och stödja större projekt som initieras 
av föreningar och distrikt. 
● M4: Ta fram riktlinjer för hur föreningar och distrikt kan bjudas in till att vara 
samverkande parter i större projekt som initieras av förbundet. 
Under Höstslaget 2018 hölls diskussioner med distrikten om hur de arbetat med projekt 
och hur förbundet bäst kan stötta dessa. Resultatet från diskussionen ska delas med 
förbundets kanslipersonal och eventuella åtgärder ska tas fram. Samordning och 
implementering med kansliet hann dock inte ske under 2018. 

Hurra för Sverok 
● N1: Införa och uppmärksamma den officiella Sverokdagen: 4 december. 
Sverokdagen den 4:e december uppmärksammades med den första Sverokgalan, ett 
livestreamat evenemang där utmärkelser delades ut till arrangemang, eldsjälar och 
medlemmar som bidragit till Sverok och spelhobbyn.  
 
● N2: Fira förbundets 30-årsjubileum. 
Den 20 oktober hölls firandet av Sveroks 30-årsjubileum på Tekniska museet med 
spelutställning, tårta och dans! Ca 180 gäster fick en specialvisning av utställningen Play 
beyond Play, ta del av livemusik och DJ, tal av nuvarande och tidigare förtroendevalda 
och bjöds såklart på födelsedagstårta!  
 
Utöver det stora firandet på Tekniska Museet anordnades lokala firanden i flera distrikt, 
och en serie filmer publicerades under året för att lyfta fram delar av Sveroks historia.  
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Övrigt 
● O7: Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte komma med en 
proposition om Sveroks hållbara engagemang och förebyggande av psykisk 
ohälsa. 
Till Riksmötet 2018 lade Förbundsstyrelsen en motion som gick ut på att Sverok under 
2019 ska dra nytta av de material som LSU och Maktsalongen tagit fram kring mental 
ohälsa - Hållbart Engagemang och Ledarskap samt “Lite mycket nu”. Motionen bifölls av 
Riksmötet, och under 2019 ska dessa material lyftas fram och spridas till medlemmarna.  

Representation och påverkan 
 

● Sverok har blivit medlemmar i  Medlemsutveckling.se 
● Föreläsningar för/deltagande i programpunkt för följande: Prolog, Uppsala 

bibliotek, Tekniska Museet, Nordsken, Futurion, Närcon, East Sweden Game, 
Forum för levande historia, Sveroks arrangörskonferens, GothCon, Queercon, 
flertalet seminarier under politikerveckan i Almedalen, Högskolan i Skövde, 
Sveriges Elevråd - SVEA. 

● Debattartiklar/artiklar för följande: Uppsala nya tidning, Göteborgs fria tidning, 
SVT, P4 Göteborg, Allt om brädspel, Vaken med P4, Metro debatt, P4 Göteborg, 
P4 Halland, Karlavagnen, Corren, Varvatpodden, Hyperions medlemstidning 

● Återkommande krönikor för speltidningen Fenix 
● Deltagande i LSUs konsultationsträff om MUCFs fördelningsnyckel 
● Deltagande i referens för LSU:s projekt “Hållbart engagemang och ledarskap”  
● Deltagande i träffar om Utredningen om demokrativillkoret, både hos 

Partsgemensamt forum och hos CIVOS 
● Deltagande i MUCFs Forumkonferens på temat Tillit 
● Skrivit ett kapitel i “Eftervalsboken”, som går ut till alla landets nyvalda politiker, 

om varför spel är kultur. 
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