
  
 

  

Vad är detta? Jo, det är ett föreningutskick till dig som kontaktperson i en Sverokförening i 

Västerbottens län! Vill du inte längre ha utskicket kontaktasanna.hedlund@sverok.se. Skicka 
gärna vidare utskicket till resten av din förening.   

 Årsmöte den 21/3 2015 
Sverok Västerbotten har sitt årsmöte den 21/3 2015 i Lycksele. Alla föreningar har rätt att 
skicka representanter som får gratis resa, boende och mat under helgen, som förutom möte 
brukar innehålla massa spelaktiviteter och häng. Gå in och anmäl er här om ni vill fara, senast 
den 15 februari. 

 

  

 Lokalt aktivitetsstöd 
Den 15 februari är sista dagen att söka stöd 
för era föreningsaktiviteter från er 
kommun! Här finns en lista med alla 
kommuner, klicka in och läs vilka bidrag ni 
kan söka från just er kommun! 
 
Vill ni ha hjälp eller verkar något krångligt? 
Kontakta Sanna så hjälper hon er! 

 

  
 

 

  

  

 
 

 

   

Arrangörsträff på 

Femcon 3! 
Den 7 mars kommer distriktet att arrangera 
en arrangörsträff på temat "Hur skapar vi 
inkluderande arrangemang för alla?" på 
konventet Femcon 3. Syftet är att 
arrangörer ska kunna utbyta erfarenheter 
hur de har jobbat med inkludering, 
jämställdhet och mångfald på olika event 
som lan, lajv, rollspelskonvent och liknande! 
In och kolla på deras hemsida! 

  

 

  

 Månadens event: SkeKai's KOI! 
Här lyfter vi ett föreningsarrangemang som händer i distriktet, denna månad är det 

Skellefteåföreningen SkeKai som arrangerar en träff på Alla hjärtans dag, den 14 februari med 
start 18.00 på Femtioettan. Från deras facebookevent: 
Under den 14 februari är det dags igen! För alla er som vill träffas och umgås på Alla hjärtans 
dag så kommer vi på SkeKai att anordna en extremt kärleksfull träff! 
 
Vi kommer att umgås, se på anime, spela spel och sist men inte minst så ska vi baka fantastiska 
Daifukus tillsammans! 
Välkomna! 
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 Hamnmagasinet vill 

samarbeta! 
Är du en förening som vill nå nya 
målgrupper eller hjälpa fritidsgården Hamnis 
att visa upp spel? Förutom någon som 

arrangerar nybörjarkvällar i Magic eller visar 
brädspel under sportlovet vill de även visa 
upp sin fina syateljé som är perfekt för våra 
hantverkande lajv- och cosplay-föreningar 
med två symaskiner, en overlock, massor 
med sytillbehör samt bekväma soffgrupper! 
 
Hör av er till Sanna så berättar hon mer! 

 

  
 

 

  

 
 

 

  
 

 

  

 Årsmötesdags? 
Berätta för oss när ni har årsmöte så kan ni 
få låna vår årsmötesväska! Har vi möjlighet 
dyker någon från distriktet gärna upp och 
hjälper till, antingen som representant eller 
som mötespresidie. 

 
Skriv ett mail till Sanna 
påsanna.hedlund@sverok.se 

 

  NerdCon söker 

föreningar! 
Den 16-18 augusti arrangeras NerdCon på 
Midgårdsskolan och söker föreningar som 
sysslar med TV-spel, brädspel, rollspel och 
östasiatisk popkultur och som vill medverka 
under konventet. Där finns det bland annat 
möjlighet att sälja saker.  In och läs mer 

på deras facebooksida! 
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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. 
 

Vill ni komma i kontakt med styrelsen? Maila på styrelse@vasterbotten.sverok.se 
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