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KOMMUNER OCH FÖRENINGAR

Kommunen gynnas av att ha forum för olika intressen och 
bör därför ta vara på självständiga föreningar som driver 
verksamhet som kommunen inte täcker för tillfället. För att 
en aktiv spelförening ska kunna blomstra lokalt behövs en 
bra kommunikation med kommunen. När en förening får 
stöd från sin kommun ökar drivkraften att fortsätta med 
verksamheten och få den att växa. Så hur kan ni hjälpa 
föreningarna?

• Inkludera spelkultur i kommunens kulturplan.

• Låna ut lokaler, i t.ex bibliotek och kulturhus.

• Ta hjälp av föreningarna då spelkultur är ett växande 
intresse hos ungdomar och föreningarna kan mycket 
om ämnet.

• Låt en kultursamordnare sköta kommunikationen med 
föreningarna. Både för att det ska bli enklare för fören-
ingen att veta vem de ska kontakta och för att gynna ett 
närmare samarbete.

• Gör det tydligt vad som finns i lokalerna för olika aktiviteter, 
t.ex. internetanslutning för LAN eller små bord för kortspel.

• Kontakta föreningar i er kommun som ännu inte finns i 
ert kommunregister. Använd gärna Spelkartan.se.

• Informera på skolor om möjligheten att starta en förening.

• Se till att texten på kommunens hemsida är lättläst och 
att det är lätt att hitta information. 

• Försök lägga möten med föreningar sent på dagen efter-
som många ideellt engagerade har jobb eller skola dagtid.



Vad mer kan en förening behöva ha 
hjälp med?

• Hjälp att få ut information.

• Tillgång till säker förvaring av spel, terräng, böcker osv.

• Spelbibliotek med tärningar, konsoller och annan utrustning.

• Projektor, skrivare, högtalare, whiteboard eller ritblock.

• Möjlighet att täcka för fönster och lokal med bra belysning.

• Switchar, internetkablar, router, internet, förgreningskablar.

• Spelområde utomhus för t.ex. lajv och airsoft.

• Symaskiner, syslöjdssal, verkstad.

• Lokal med möjlighet för övernattning.



Alla regler ser olika ut från kommun till kommun och 
kanske behöver inte varje punkt gälla just er kommun. 
Men vissa regler hindrar en aktiv förening att registrera 
och visa upp sin verksamhet. Det gör att de mister 
möjligheten till samarbete och synlighet inom kommunen, 
samt har svårare att nå ut till folk som kanske skulle 
gynnas av deras verksamhet. Därför bör varje kommun 
gå igenom sina egna bidragsregler och fundera kring: 

1. Varför har ni valt att ha reglerna som de är?
2. Uppfyller de fortfarande detta syfte?

Kommuners bidragsregler

Sveroks önskade bidragsregler
• Det ska finnas möjligheter att söka olika typer av bidrag.

• Föreningen behöver inte inneha något 
organisationsnummer.

• Föreningen behöver inte ha en bunden plats eller lokal 
att vistas i.

• Föreningen behöver inte ha regelbuden aktivitet för 
allmänheten.

• Föreningen behöver inte ha medlemsavgift eller en årsavgift.

• Att spelkultur inkluderas i kulturverksamheten 
kommunen driver.

• Att spelkultur inkluderas i idrott och fritid och är värd 
att finansiera.

• Åldersspannet på medlemmar bör följa MUCFs regler (6-25).

• Föreningens aktiviteter behöver inte ha någon vuxen 
som ledare.



Kommunikationen mellan regionerna och Sveroks 12 distrikt 
är ytterst viktig då regionen tar beslut som aktivt påverkar 
både distrikten och de lokala föreningarna. För att öka 
kommunikationen kan regionen bjuda in det lokala distriktet 
till den regionala överenskommelsen, skicka ut remiss på 
nya bidragsregler eller be dem se över kulturplanen. 

En annan viktig länk kan vara en kontaktperson eller 
handläggare, som sköter kontakten med distriktet, så både 
de och föreningarna vet vem de ska vända sig till om de har 
frågor eller behöver hjälp från regionen. 

Alla regioner har olika bidragsregler vilket skapar olika 
förutsättningar för distrikten. I vilken ort den lokala 
föreningen har sitt säte påverkar därför hur mycket stöd 
de  kan få från sitt distrikt. Det finns också en del regler 
som gör att vissa distrikt inte kan få bidrag för alla sina 
medlemsföreningar. Därför önskar vi inga krav på:

• Ledarledda aktiviteter.

• Organisationsnummer för föreningarna.

• Medlemsavgift/Årsavgift.

• Två revisorer.

• Att lämna ut kompletta föreningslistor. Detta strider 
mot GDPR.

• Snävare åldersspann än det MUCF följer (6-25 år).

• Att föreningarna är registrerade i sin kommuns 
föreningsregister.

REGIONER OCH DISTRIKT



SVEROK OCH SPELKULTUREN

Inom spelkulturen ryms olika former av spel och 
spelrelaterade grenar såsom digitala spel, lajv, brädspel, 
rollspel, cosplay och fantastik. Idag är spel en av Sveriges 
vanligaste fritidssysselsättningar, inte bara bland barn och 
ungdomar utan även bland vuxna.  Spel är en möjlighet för 
människor att umgås och utvecklas. Som kulturform låter 
spelen deltagaren agera både åskådare och medskapare. 

Ensam eller tillsammans med andra påverkar du en 
gemensam berättelse, fördjupar dina strategiska kunskaper 
och möter nya människor runt kärleken till hobbyn. 
Bakom spelen står spelskaparna som liksom en författare, 
konstnär eller kompositör skapat sitt verk. Spelkulturen 
är ofta även genreöverskridande och det finns naturliga 
beröringspunkter med traditionella kulturuttryck, såsom 
slöjd, teater, film, musik, litteratur och kulturarv.



Region Värmland och Örebro län skrev under 2017 en 
detaljerad rapport om spelkulturen i området. Den 
innehåller många bra tankar och mycket intressant 
fakta om spelkulturens roll i samhället.

Rapporten, Tärningen är kastad, grundade sig i det 
ökade intresset för spelkultur som regionen såg i 
bidragsansökningar och regionen upplevde därför ett 
behov av att utöka kunskapen om vad spelkultur faktiskt 
är. Mer läsning finns på Region Värmlands hemsida, 
https:// www.regionvarmland.se/

Vad kan kommuner och regioner göra för att stärka 
spelkulturen?

1. Kontakta Sverok när ni skriver en ny kulturplan.
2. Dela ut kulturmedel till spelkulturen genom t.ex. 

kultursamverkansmodellen där samtliga sju 
verksamhetsområden återfinns i spelkulturen.



SVEROK
 

Box 12825 

112 97 Stockholm 

010-551 93 00

info@sverok.se

Våra medlemmar organiserar sig i 
föreningar och samlar, utvecklar och 
sprider spelkulturen. De huvudsakliga 
verksamheterna utgörs av e-sport, 
LAN, cosplay, rollspel, lajv, figurspel 
och bordsspel bland många andra. 
Sverok arbetar aktivt med att främja och 
tillgängliggöra spelhobbyn för så många 
som möjligt.

SVEROK – SPELHOBBYFÖRBUNDET
SVERIGES ROLIGASTE UNGDOMSFÖRBUND

Vi heter Sverok i alla våra sociala medier

      

Hitta en förening nära dig med 
Spelkartan.se!

KOM IGÅNG PÅ STARTA.SVEROK.SE! — @SVEROK — FACEBOOK.COM/SVEROK
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