
 

  

Vad är detta? Jo, det är ett föreningutskick till dig som kontaktperson i en Sverokförening i 
Västerbottens län! Vill du inte längre ha utskicket kontakta sanna.hedlund@sverok.se. Skicka 
gärna vidare utskicket till resten av din förening.   

  

 Inland + Spel = <3 
Den 12 januari drar distriktet igång med 
vårt nya projekt, Inland + Spel = <3. Vi 
kommer att besöka alla inlandskommuner 
och arrangera en öppen spelträff för 
ungdomarna på orten, med mål att de ska få 

testa på nya spel och förhoppningsvis starta 
en Sverokförening. 

 

  
 

 

  

  

Vill du följa med på någon av våra resor? Intresseanmäl dig här så kontaktar vi dig! Det 
kommer att bli sjukt roligt och ifall du är följer med får du pengar, profilkläder och en pepp-
middag i slutet! Förutom att du får lära känna en massa trevliga och spelintresserade 
personer :) 
 
Tror du någon i din förening skulle vara intresserad? Sprid gärna informationen vidare! 
 
Mer information löpande om projektet finns på vår hemsida.  

  

  

 
 

 

   

Vill ni ha ett pantkärl? 
Vi har fått en massa pantkärl av Pantamera 
som vi kan ge ut till er förening. Vill ni ha 
en? Maila Sanna på 
sanna.hedlund@sverok.se. I Umeå går det 

att hämta dem på Klossen, men kärlen kan 
också fraktas till Skellefteå ifall det finns 
intresse av föreningar där för ett bättre sätt 
att panta burkar och flaskor :D 
 
Kolla in deras hemsida för att registrera er 
förening och tjäna mer! 

 

  

   

Missa inte vår julkalender! 
Under december månad har en liten varelse vid 
namn Blorg'thulzcha tagit över vår facebooksida och 
har en julkalender varje dag :) 
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 Lokalradio på onsdagskvällar! 
Varje onsdagkväll sänder Sverok Västerbotten lokalradio mellan 20-22 på frekvensen 102,3. 
Ibland fyller vi upp tiden helt, ibland inte. Vi vill jättegärna att fler tar möjligheten att testa på 

att sända. Det finns inget krav på tidigare kunskaper, vi hjälper dig!  
 
Vad kan du sända om? Vad som helst som du brinner för! Gå med i vår facebookgrupp om du 
vill veta mer. 

 

 

 Intresse för 

kassörsutbildning? 
Vill er kassör gå en utbildning med vår 
anställda ekonom Anna Netzell? Just nu 
undersöker distriktet om det finns intresse i 
distriktet att anordna en sådan utbildning. 
Gör en snabb intresseanmälan här. Kursen 
är öppen för alla! 

 

  Äldsta föreningarna 
Här kommer de tre äldsta, fortfarande 
aktiva, Sverokföreningarna i distriktet. 

1. TRAMS, Holmsund. (1991)  
2. Fenix, Skelleftehamn. (1998) 
3. ACG, Umeå. (1999) 

Grattis Joel Carlqvist som vinner en påse 
skumtomtar då han gissade närmast på 
vår facebooktävling!  

 

  

  

 
Gilla Sverok Västerbotten på facebook för mer uppdateringar om vad som händer i 

distriktet! 
 

Gilla Sanna, vår föreningskonsulents sida, för uppdateringar om projektet och dylikt. 
 

  

   Facebook     
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