
 

Verksamhetsberättelse 2019 
Detta är Sveroks verksamhetsberättelse för 2019. Berättelsen utgår ifrån de mål som finns i 
verksamhetsplanen för året. All text i fetstil i verksamhetsrapporten är direkt hämtad från 
verksamhetsplanen för 2019 eller motioner antagna av Riksmötet, 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 2019 av 12 distrikt, ca 2 200 föreningar och ca 77 000 medlemmar. 

Sveroks organisation 
Sveroks högsta beslutande organ är Riksmötet som sammanträder årligen på hösten. Riksmötet 
har minst 101 ombudsplatser, till vilka alla föreningar kan anmäla varsin ombudskandidat. 
Kandidaterna utses med hänsyn till åldersfördelning, geografisk spridning och föreningarnas 
storlek. Riksmötet fattar bland annat beslut om verksamhetsplan, budget och val till 
förtroendeposter för kommande verksamhetsår. 
 
Sveroks arbete leds av förbundsstyrelsen. Till styrelsen 2019 valdes sex ledamöter in jämte 
förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundssekreterare. Styrelsen hade under 
2019 sammanlagt 6 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. 
 
Till sin hjälp har förbundsstyrelsen ett förbundskansli som under 2019 bestod av ca 20 anställda. 
Förbundskansliet arbetar framför allt med föreningsutveckling, genomförande av projekt, 
ekonomi, administration och kommunikation. 
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Finansiering 
Sverok 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 2019 sattes denna till 0 kronor. 

Avstämning mot verksamhetsplan 
2019 
Nedan följer en avstämning av de mål som sattes upp i verksamhetsplanen 2019 och hur de 
uppfylldes under året. Målen är indelade i tre sektioner - Föreningarna, Distrikten och 
Förbundet.  

Föreningar 

Ett Sverok närmare medlemmarna 
 

● A1: Undersöka behovet av en ny digital plattform för kommunikation mellan för 
våra medlemmar 

Under 2019 har Sverok arbetat vidare med discordservern på discord.sverok.se, vilken har gjorts 
till en officiell kommunikationskanal. Såväl förbundsstyrelse som kanslipersonal använder 
discordservern som plattform för diskussion med och informationsspridning till medlemmarna. 
Moderering och utveckling av servern har delvis delegerats till en ideell arbetsgrupp, och discord 
fyller i dagsläget de flesta behoven för löpande dialog och diskussion mellan medlemmar, och 
mellan medlemmar och förbundet.  
 
Leia-nätverket och flera arbetsgrupper använder sveroks discordservern för möten, information 
och samordning. 
 

● A2: Sverok ska arbeta för att öka kommunikationen mellan föreningsmedlemmar 
och förbundsstyrelsen 

I början på 2019 gjordes discordservern på discord.sverok.se till en av förbundets officiella 
kommunikationskanaler. Under året har servern utvecklats och såväl personal som 
förtroendevalda har arbetat för att göra den till en plattform där man enkelt kan ställa frågor och 
diskutera sådant som rör förbundet.  
 
Arbetsgruppen för Icke-Verbal kommunikation fick från den 1a oktober ansvar för moderering av 
servern. Det gamla medlemsforumet som var mycket inaktivt inaktiverades i samma skede, så 
att det blir tydligare att discord är forumet för alla löpande diskussioner och direktkontakt med 
förbundsstyrelsen. 
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● A3: Representanter från Förbundsstyrelsen ska närvara på 15 arrangemang 
som arrangeras av Sverok-föreningar 

Förbundsstyrelsen har valt att tolka detta som antingen deltagande i arrangemang där vi 
haft kontakt med arrangörerna i förväg och på något vis representerar Sverok, eller som 
planerade besök i föreningslokaler runt om i landet.  
 
Under 2019 genomfördes 15 sådana besök, i olika delar av landet och med en blandning av 
digitala spel, levande spel, spelkultur och bordsspel.  
 

● A4: Aktivt hjälpa våra föreningar att rekrytera nya medlemmar under 2019 
Hittills 2019 har vi skapat ett nytt markandsföringskit i vår webbshop och delat ut 
marknadsföringshandböcker och -kortlekar på evenemang och årsmöten. Vi har även 
uppgraderat materialet i Spellovet-lådorna med profilkläder och annat som kan hjälpa 
rekrytering, samt gett löpande stöd till föreningar som vill arbeta med föreningsutveckling. 
 

● A5: Utarbeta en flerårsplan för hur förbundet ska arbeta med nyrekrytering av 
föreningar och medlemmar 

Under våren 2019 har erfarenheter och åsikter samlats in från distriktsstyrelser, personal och 
nuvarande samt tidigare förtroendevalda. Utkastet på rekryteringsstrategi presenterades även 
på Riksmötet, som fick tillfälle att ge synpunkter. I december 2019 antogs rekryteringsstrategin, 
som är tänkt att löpa 2020-2023.  

Föreningsutveckling 
● B1: Sverok ska vid minst tre tillfällen under året aktivt sprida de existerande 

uppförandekoderna till medlemmarna 
Förbundet har gjort ett nytryck av uppförandekoden om Cosplay och informerade om denna på 
NärCon Sommar. Uppförandekoderna lyftes även fram i mailutskick till medlemsföreningarna i 
slutet på oktober.  

● B2: Färdigställa och implementera Rättvise-certifieringen 
Arbetet med rättvisecertifieringen har inväntat färdigställandet av Skilltree, samt bildandet av 
AG: Tillgänglighet. Arbetsgruppen inledde sitt arbete i december 2019, så detta mål kommer att 
tas tag i under 2020.  

● B3: Sverok ska sprida handledningsmaterialet som tagits fram och som ska hjälpa 
våra medlemmar hantera hot och hat på internet. 

Handledningsmaterialet från Näthatshjälpen spreds dels inom ramarna för Leia-nätverket, och 
dels i ett utskick till medlemmarna i oktober. 

● B4: Sprida information om de åtgärder, som framkommit under 2018 års arbete, 
för att stödja föreningar i socioekonomiskt utsatta områden. 

Den guide med olika åtgärder som togs fram 2018 bearbetades ytterligare våren 2019 och finns 
publicerad på Sveroks hemsida.  

● B5: Sverok ska tillämpa de åtgärder kring avdelningar som tagits fram under 2018 
Under våren 2019 tillämpades nästan alla de åtgärder som föreslogs från Förbundsstyrelsen 
2018. Många av åtgärderna hade fokus på att förtydliga informationen på hemsidan. Kansliet 
valde dock i samråd med Ledningsgruppen att inte öppna möjligheten för föreningar att bli 
huvudföreningar redan vid registrering, då det redan är väldigt mycket information och många 
steg i denna process. För att bli huvudförening behöver föreningar alltså även fortsatt kontakta 
kansliet och be att få denna status.  

● B6: Införa de åtgärder som togs fram genom arbetet med enkäten om etnisk 
mångfald 
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Enkäten och arbetet med etnisk mångfald kommer att drivas inom ramen för 
arbetsgruppen för Antirasism och Mångfald (ARM), som rekryterade medlemmar under 
hösten 2019, med mål att börja arbeta under 2020.  

● B7: Minst 100 nyregistrerade föreningar ska kunna kopplas till rekryteringsinsatser 
från förbundet 

Det är nytt att kansliet för denna typ av statistik, och det är inte helt klart vilken typ av insatser 
som ska kunna räknas. Ifall man inkluderar direkt utvecklingsstöd för att hjälpa huvudföreningar 
skapa nya avdelningar så ligger antalet föreningar som kan kopplas till kansliets insatser på 257. 
Av dessa är ca 15 kopplade till deltagande i evenemang eller uppsökande verksamhet.  

Medlemskonferenser  
● C1: I samarbete med sponsorer arbeta för att arrangera minst två nationella 

medlemskonferenser 2019. Minst en av dessa ska innehålla programpunkter om de 
uppförandekoder som tagits fram de senaste åren 

I maj arrangerades ännu en gång Arrangörskonferensen i samarbete med SJ. 
Arrangörskonferensen inkluderade programpunkter om Hållbart Engagemang, och om att ta 
hand om och stötta volontärer till event. Dessutom arrangerades två nationella nätverksträffar i 
projektet Leia i Falun samt Göteborg. Den andra medlemskonferensen var planerad att 
anordnas i början på 2020, men behövde ställas in. Uppförandekoderna skulle ha behandlats på 
den inställda konferensen. .  

Sverok och e-sport 
● D1: Undersöka och möta behoven hos de hobbyutövande e-sportarna genom en 

medlemsenkät 
Enkäten skickades inte ut, då den ordinarie medlemsenkäten blev prioriterad.  

● D2: Fortsätta samarbetet med Svenska e-sportförbundet för att främja e-sportens 
utveckling i Sverige 

Sverok har haft en fortsatt dialog med Svenska e-sportförbundet, och har lagt fram ett förslag på 
avtal om framtida samarbete utifrån de nya förutsättningarna, då Riksidrottsförbundet avslog 
deras ansökan om medlemskap.  

● D3: Under året särskilt arbeta med att ta fram hur förbundet ska jobba med hur de 
ska hantera e-sportföreningar som efter ett positivt beslut på Riksidrottsmötet blir 
en del av idrottsfamiljen och får finansierar även därigenom. 

Under våren 2019 utarbetade kansliet en rapport med analys av hur ett positivt belsut skulle 
påverka förbundet. Det bedömdes inte finnas något behov av förebyggande åtgärder. 

● D4: Förbundet ska se över hur de pratar om dator- och tv-spelande föreningar och 
medlemmar så att föreningar och medlemmar som spelar digitala spel men inte 
ser sig som e-sportare synliggörs 

Förbundsstyrelsen gjorde under året en analys av hur orden “e-sport”, “datorspel” och “tv-spel” 
används i Sveroks informationsmaterial och föreslog åtgärder till kansliet..  
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Distrikt 

Kommunikation 
● E1: Hålla 6 kommunikationsmöten (K-möten) med representanter från förbundet 

och distrikten för att öka kommunikationen mellan det regionala och det 
nationella. 

Sex kommunikationsmöten genomfördes under året, och alla distrikt deltog i åtminstone ett 
möte.  
 

● E2: Tillhandahålla ett ordförandenätverk för distriktsstyrelsernas ordföranden. 
På Höstslaget hölls en programpunkt för de distriktsordföranden som närvarade, och inför 
slaget undersöktes möjligheterna till en ytterligare fysisk träff i oktober. Det var dock för få 
ordföranden som hade möjlighet att delta i en sådan träff för att kunna genomföra den.  

Distriktsutveckling 
● F1: Genom en årlig enkät undersöka distriktens behov och vilka utmaningar de 

står inför i framtiden och arbeta för att bemöta dessa 
Enkäten skickades ut i slutet på november och avslutades i januari 2020.  
 

● F2: Anordna styrelseutbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande samtal. 
I samarbete med Studiefrämjandet har vi i år tagit fram en ny grundutbildning för styrelser, 
anpassad till Sverok, och genomfört en utbildningsdag den 6:e april då styrelseutbildningar 
erbjöds för Stockholm-Gotland, Mälardalen, Väst, Svealand och Västerbotten. En utbildning för 
Skåne planerades in i maj, och en utbildning för Jönköping-Kronoberg planerades in i september. 
Utbildningarna för Väst och Skåne ställdes in pga för få anmälningar och utbildningen för 
Svealand sköts upp till hösten.  
 
I oktober anordnades en utbildning i eBas för Sverok Nedre Norrland där hela distriktsstyrelsen 
medverkade.  
 
Uppföljning av utbildningen sker genom distriktsenkäten under hösten 2019.  
 

● F3: Genom en årlig enkät till förbundets alla föreningar undersöka hur de behov 
och framtida utmaningar som distriktsstyrelserna gett uttryck för stämmer 
överens med föreningarnas, för att ge förbundet större möjlighet att stärka 
distrikten på bästa sätt. 

2019 års medlemsenkät skickades ut i november, och fick hög svarsfrekvens. Analys av svaren är 
ett löpande arbete.  
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Förbundet 

Sverok för alla 
● G1: Arbeta för att stärka sammanhållningen och erfarenhetsutbytet mellan 

Sveroks föreningsmedlemmar, oavsett ålder och erfarenhet. 
Förbundsstyrelsen har analyserat vilka delar av förbundet som behöver stärkas i sin koppling till 
förbundet. Detta har tagits in i arbetet med förbundets rekryteringsstrategi.  
 
Idéer om hur kunskapsutbytet ska kunna stärkas finns med i projektet Skilltree. 
 
Leia-projektet har arbetat med utbyten mellan olika grupper och åldrar genom sitt 
mentorsprogram, där 15 mentorer blev matchade med 15 adepter i samband med 
nätverksträffen på våren.  
 

● G2: Ta fram en fungerande modell för ambassadörsföreningar på förbundsnivå i 
syfte att engagera föreningar i Sveroks arbete och utveckling. 

En ny modell för ambassadörsprogrammet har tagits fram och fastslagits på förbundsstyrelsens 
möte i oktober.  

Extern finansiering 
● H1: Den externa finansieringen, utöver statsbidraget, ska motsvara minst 40% av 

de totala intäkterna. 
Intäkter från andra källor än statsbidraget utgjorde 34% av Sveroks intäkter 2019, i ett läge där 
statsbidraget blev markant större än beräknat.  
  

● H2: Utveckla arbetet med sponsorskap och företagssamarbeten och ingå minst 3 
nya samarbeten. 

Hittills i år har vi ingått nya samarbeten med SJ, Oderland, Scandic, Rovio, Mera och Nordic 
Choice. Dessutom var Våra Gårdar sponsor för fikat på Riksmötet 2019.  
 

● H3: Ta fram förslag på ytterligare möjligheter för att stabilisera den långsiktiga 
finansieringen av förbundet. 

Förbundsstyrelsen har analyserat nya och gamla idéer kring hur vi bör arbeta med såväl 
kostnadsminskningar som nya intäkter. Detta sammanställdes i en rapport som inte hade 
publicerats vid årsskiftet, men avslutades i första kvartalet 2020.  
 

● H4: Bilda en insamlingsstiftelse för Sverok som har till syfte att samla in pengar, 
genomföra insatser för spelkulturen samt fördela pengar till föreningar och 
medlemmar. 

Förbundsstyrelsen har utvärderat vilken form en stiftelse bör ha i samråd med vår bank och 
jurister. Kansliet har påbörjat processen att förbereda stadgar och andra nödvändiga dokument 
för att starta stiftelsen. Vid årsslutet hade stadgarna inte avslutats, och ingen formell ansökan 
om att starta en stiftelse hade genomförts.  
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Politisk påverkan 
● I1: I syfte att sprida vetskap om Sverok närvara på tre nationella arrangemang, 

som inte arrangeras av Sverok-föreningar. 
Sverok har närvarat med på Dreamhack Summer, NärCon Vinter och NärCon Sommar. Vi 
streamade på SverokTV från Dreamhack och hade ett eget rum och flera programpunkter på 
NärCon Sommar. Sverok anordnade en scen med ca 60 programpunkter på Bokmässan, och höll 
ett panelsamtal på kulturpolitikkongressen Folk och Kultur. 
 

● I2: Förbundet ska dela ut priset för Årets ungdomskommun. 
Tillsammans med KFUM Sverige och RUM har vi tagit fram en metod för hur 
ungdomskommunen ska utses, och väntar på att den sista nödvändiga statistiken ska 
rapporteras in från de sista kommunerna. Priset kommer delas ut utifrån statistik från 2018, 
enligt plan tidigt 2020.  
 

● I3: Färdigställa och sprida handboken om spelkultur samt regions- och 
kommunbidrag. 

Handboken färdigställdes och trycktes under året, och har skickats ut till distrikt samt publicerats 
i vår webshop.  

Förbundsutveckling 
● J1: Anordna en träff för erfarenhetsutbyte mellan Sverok, Hyperion och Bifrost där 

deras medlemmar kan mötas och nätverka om föreningsliv och hur vi tillsammans 
skulle kunna utveckla spelkulturen. 

Ingen träff genomfördes. Medel söktes att kunna underlätta arrangerandet av ett möte, men det 
beviljades inte. Förbundet försökte vid flera tillfällen kontakta Hyperion och Bifrost om 
samarbete för att få till en träff, men intresset var svagt från deras håll.  

Kommunikation 
● K1: Sverok ska uppmärksamma Sverok-dagen i våra digitala kanaler den 4 

december. 
På förbundets födelsedag hölls en sju timmar lång Sverokgala, där priser som Årets Spelare, 
Årets Eldsjäl och Årets förening delades ut i finalen på kvällen. Under dagen sändes olika inslag 
från Umeå, Linköping, Göteborg och Stockholm, där de olika nominerade presenterades löpande 
under dagen. Hela evenemanget sändes på Sveroks Twitch-kanal.  

Proud and Nerdy 
● L1: Representanter från förbundsstyrelsen ska medverka på minst fem firanden i 

landet 
Representanter från förbundsstyrelsen har hittills medverkat i firanden i Göteborg, Stockholm, 
Malmö, Almedalsveckan och Storuman.  
 

● L2: Stötta Nätverket för Proud and Nerdy-arrangörer. 
Förbundsstyrelsen hjälpte Arbetsgruppen Proud and Nerdy Gruppen (AG PaNG) att arrangera en 
kickoff för nätverket i mars 2019, och har haft löpande kontakt med arbetsgruppen för att hjälpa 
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dem planera en ytterligare träff. Gruppen hade dock inte resurser att arrangera en träff 
hösten 2019, så nästa planeras till våren 2020.  
 

● L3: Hålla en kick-off för Proud and Nerdy-arrangörer. 
Förbundet och AG: PaNG anordnade en kickoff i Göteborg den 30-31 mars, med ca tio deltagare. 
 

● L4: Fortsätta utveckla det material vi tillhandahåller, som stöd för föreningar och 
distrikt, angående Proud and Nerdy. 

Under vår och sommar har förbundets informationssida om Proud and Nerdy uppdaterats och 
förtydligats. Förbundet har numera även regnbågstärningar med sverok-loggan och återigen en 
fungerande webshop där Proud and Nerdy-material kan beställas. 
 

● L5: Säkerställa att information skickas ut till alla medlemsföreningar om Proud 
and Nerdy, hur föreningar kan engagera sig på egen ort och hur de får tillgång till 
material. 

Information om Proud and Nerdy, kickoffen och hur man kan engagera sig gick ut i 
medlemsbrevet i februari. Informationen om Proud and Nerdy på hemsidan har uppdaterats 
under året, och presentationer om vad Proud and Nerdy är har hållits på GothCon och NärCon.  

Avstämning av uppdrag från motioner 
Förbundet har utöver verksamhetsplanen en rad uppdrag från Motioner antagna på Riksmötet 
2018 och tidigare. Attsatserna från motionerna står i fetstil.  
 

Från motion "Stadgeändring för ombud till Riksmötet" (2018) 
● Se över de uppdaterade stadgarna och vad de får för praktisk innebörd 

Riksmötet 2018 genomförde ett par ändringar i ombudssystemet utöver de av 
Förbundsstyrelsen föreslagna, bland annat vad gäller möjlighet att anmäla ett andra ombud om 
det första är en ung person som åker på sitt första Riksmöte, och vad gäller geografisk spridning. 
Styrelsen analyserade förslaget och skapade ett styrdokument utifrån vad som är tekniskt 
genomförbart i eBas och våra andra system. Resultatet blev styrdokumentet “Framtagande av 
ombudslista till Riksmötet”, som antogs på förbundsstyrelsens möte i mars.  
 

Från motion “Bredda sverokfamiljen” (2018) 
● att förbundsstyrelsen uppdras att utreda möjligheten till en mjukare gräns på 

andelen ungdomar som berättigar föreningen till Sverokbidrag. 
Förbundsstyrelsen och kansliet har utrett möjligheterna att göra gränsen mjukare, och ser inga 
möjligheter att förändra den med rådande regler från MUCF. Däremot har reglerna för 
medlemsbidrag ändrats, så att en förening som uppfyller gränsen på 60% ungdomar fortfarande 
får medlemsbidrag för varje medlem oavsett dennes ålder. I den budget för 2020 som antogs på 
Riksmötet 2019 finns även ett nytt bidrag som föreningar kommer kunna söka oavsett 
åldersfördelning.  
 

● att förbundsstyrelsen uppdras att utreda möjligheten att söka andra bidrag för 
föreningar som inte når upp till den gräns andel ungdomar som MUCF satt upp för 
att vara en bidragsberättigad förening. 

Kansliet gjorde en undersökning och lämnade ett PM till förbundsstyrelsen om frågan. 
Sammanfattningsvis finns det idag inga rena verksamhetsstöd att söka för att organisera 
fritidsaktiviteter för vuxna som inte tillhör någon minoritet. 
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● att Förbundsstyrelsen även utreder andra sätt att motverka tendensen att 

förbundet och medlemsföreningarna hindrar vuxnas engagemang och 
deltagande. 

● att förbundet även uppdras att se över hur de kan motverka att Sverok-föreningar 
hindrar vuxnas engagemang, deltagande och medlemskap. 

Ovanstående att-satser håller på att utredas av förbundsstyrelsen dels genom statistiken i 
förbundets medlemsenkät, och dels genom en intervjustudie där fem föreningar med olika typer 
av andel ungdomar inbjudits att delta. Någon slutrapport eller sammantagen analys kunde inte 
sammanställas under 2019 då svarsfrekvensen i intervjuerna var låg. Uppdraget fortsätter 2020.  
 

Från motion “Utreda möjligheten att ha Riksmötet vartannat år” 
(2018) 

● att Förbundsstyrelsen uppdras att lägga fram vederbörliga propositioner till 
Riksmötet 2019 så att Riksmötet 2019 kan fatta de beslut som krävs för att så snart 
som möjligt övergå till biennala årsmöten. 

Förbundsstyrelsen har utrett möjligheter och utmaningar med att gå över till att ha Riksmötet 
vartannat år, och summerat sina slutsatser i motionen “Riksmöte Vartannat år”.  
 

Från motion “Avveckla stadgekommentarerna” (2018) 
● att uppdra åt förbundsstyrelsen att göra en helhetsöversyn av stadgarna 

Under året har förbundsstyrelsen gjort en bred genomlysning av stadgarna, där distrikt och 
andra intressenter bjudits in att bidra med synpunkter och tankar. Alla förslag på ändringar från 
motionen “Avveckla stadgekommentarerna” har tagits i beaktande, och resultatet blev två 
motioner - “Stadgerevision (språklig)” och “Stadgerevision (innehåll)”.  
 

Från motion “Hållbart engagemang och förebyggande av psykisk 
ohälsa” (2018) 

● att förbundet arrangerar en konferens under 2019 inom hållbart engagemang och 
välmående. 

Den arrangörskonferens som genomfördes i maj hade flera programpunkter på temat hållbart 
engagemang, bland annat ett föredrag av Tomas Hultman, projektledare för LSU:s projekt 
Hållbart Engagemang och Ledarskap.  

●  att Sverok aktivt under 2019 sprider information om “Lite mycket nu” till Sveroks 
föreningsstyrelser och medlemmar. 

Materialet mailades ut genom Sveroks förbunds- och medlemsbrev under våren och delades i 
sociala medier. Materialet har även funnits länkat från Leias hemsda, och det har skickats ut 
informationsmail om “Lite mycket nu” till alla deltagare i Leias mentorsprogram.  

● att Sverok aktivt under 2019 sprider materialet från HEL till Sveroks 
föreningsstyrelser och medlemmar. 

Materialet mailades ut genom Sveroks förbunds- och medlemsbrev under våren, och delades i 
sociala medier.  

Annan verksamhet 
Här listas aktiviteter som förbundet genomfört utöver verksamhetsplan och uppdrag från 
tidigare Riksmöten.  
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Representation och påverkan 
 

● Föreläsningar för/deltagande i programpunkt för följande: Prolog, Tekniska Museet, 
Nordsken, NärCon, Sveroks arrangörskonferens, GothCon, Queercon, Folk och Kultur, 
Ideell Arena, MUCF:s Rikskonferens, Studiefrämjandets Förbundsstämma 

● Deltagande i LSUs konsultationsträff om dess strategi samt om ungdomspolitik och om 
hot och hat inom civilsamhället 

● Möten med bl.a. civilministern, kulturministern, delar ur kulturutskottet och 
Socialstyrelsens tjänstemän 

● Flera medlemmar i förbundsstyrelsen deltog i spelkulturrelaterade aktiviteter som 
uppmärksammade Internationella Kvinnodagen samt närvarade på Järvaveckan 

● Våra arvoderade och marknadsansvarig deltog i Almedalsveckan 2019. 
● Deltagande i Partsgemensamt Forum. 
● Besök på CalCon och NärCon Vinter. 
● Representation i Ideell Arenas styrgrupp och Ax - Kulturorganisationer i samverkans 

styrelse 
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