Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsearbete
Vi har under året haft en teambuilding för att lära känna varandra i styrelsen mer. Därefter
har vi åkt ut på tex Nordsken, Strömbäcks folkhögskola, Umeå universitets välkomstmässa
och Hamnmagasinet för att hjälpa att sprida vad sverok är samt hjälpa folk att skapa sin
egna föreningar. Styrelsen har också åkt ut för att samarbeta på workshop samt anordnade
spelkvällar runt om i kommunen.
Vi har varit på både vår- och höstslaget, vilket är riksförbundets sätt att samla alla distrikt för
att utbyta information och erfarenheter. På dessa slag vann vi dessutom “vandringspokalen”
och är därmed nuvarande distriktsmästare.

Vi har även tagit
beslut att skaffa in en
maskot vid namn
Kaj-Lo Ren.

Föreningar
För att vara i kontakt med föreningar har vi i första hand varit med på plats fysiskt och
annars via mejlkontakt, nyhetsbrev samt sociala medier. Vi har därmed inte haft ett samtal
med varje förening i distriktet. Det är däremot planerat att ringa alla huvudföreningar inför
årsmötet 2019. Hjälp och rådgivning har vi gett då frågor har kommit in. Då har vi bland
annat hjälpt föreningar att skriva projektbidragsansökningar. Det har varit svårt att aktivt
verka för att både starta upp nya föreningar i kommuner som i dagsläget har få föreningar
samt att vi ska ha föreningar inom alla verksamhetsgrenar. Detta på grund av att det är
väldigt oklart vad som konkret ska göras och för att det tar mycket tid att uppfylla dessa mål.

Samarbete med kommuner
Vi har genom nyhetsbrev gett information om kommunernas bidrag. Vi skulle ha ett
samarbete med Umeå kommun genom att låta föreningar visa upp sin verksamhet på en
skola men tyvärr blev det samarbetet inte av på grund av en sjukskriven rektor. Detta
samarbete är planerat inför 2019 istället.

Samverkan
Vi har samarbetat med bland annat hemslöjdsföreningen, spectrum etc. För att veta mer om
dem, läs under rubriken projekt. En samverkan som vi hade var med Leia vars syfte är att
stötta tjejer och icke-binära inom spelhobbyn. Genom dem har vi arrangerat spelträffar och
en workshop för att skapa trollstavar som har lockat fler personer av den målgruppen till våra
aktiviteter. Vi har även haft ett möte med Region Västerbotten i samband med att de ska
uppdatera sin kulturplan. Vi har då försökt övertala dem att skriva in spelkultur som något de
vill jobba för.

Regional föreningskonsulent
Under året har vi haft en anställd föreningskonsulent, Sanna Hedlund, på 30 %. Hon har
arbetat från Klossen och framförallt bedrivit projekt, utbildningar samt föreningsstöttande
verksamhet. Föreningskonsulenten ansvarade också för landstingsbidragsansökan samt
löpande kontakt med olika samarbetsparter och kommuner.

Projekt
Under året har vi genomfört väldigt många projekt. Här kommer en kortare sammanfattning
av de större projekten:
Littfest - Under Littfest i Umeå arrangerade vi ett panelsamtal tillsammans med dåvarande
förbundsordförande Anna Erlandsson samt bibliotekarien Tommy Bildström på temat
“Ungdomslitteratur och status”.
Klosseninvigning och 30 års firande - under sportlovet arrangerade vi en nyöppning av
Sverokrummet och spelkvällarna samt firade att Sverok fyller 30 år under 2018. Det kom
cirka 70 personer och vi hade även spelloppis, prova på samt bjöd på tårta!
Distriktsmästerskap i e-sport - Under Nordsken arrangerade vi tillsammans med
föreningen Nordskens vänner ett distriktsmästerskap i e-sport, vid namn Arctic Regionals.
Det blev superlyckat och lagen tävlade i Overwatch och finalen sändes på storskärm under
eventet. Vi ordnade bland annat en buss tur och retur till Skellefteå från Umeå.

Under Nordsken samarbetade distriktet även med Sverok Norrbotten samt riksförbundet och
hade en monter som vi bemannade i tre dagar. Där hade vi bland annat en Switch där
besökare fick spela Octodad samt information om hur man startade en förening. Vi delade
även ut material riktat till föräldrar.
Spelskaparläger - I juni arrangerade vi tillsammans med Västerbottens Läns
Hemslöjdsförening ett spelskaparläger under tre dagar där barn/unga fick slöjda och skapa
egna brädspel. Lägret avslutades med en spelgenomgång tillsammans med föräldrar och
syskon.
Valenkät - tillsammans med andra ungdomsorganisationer i Umeå skickade vi ut fyra
valfrågor till politiska partier innan valet för att fråga hur de vill jobba för ungdomsinflytande i
nästkommande period. Materialet sammanställdes sedan och postades bland annat på
facebook och hemsidor.
E-sport och föräldrar - i oktober arrangerade vi en föreläsningskväll riktad till föräldrar om
e-sport och vad det är för något. Ca tio föräldrar dök upp samt en journalist från VK.
Föreläsare var Josefin Wallenå.

Fantastikens månad - tillsammans med Studiefrämjandet arrangerade vi 23 st workshops
under november månad inom fyra olika områden (tecknande, skrivande, trollstavar och
rollspel). Vi hade totalt över 30 bibliotek som deltog och mer än 7 olika workshopsledare. Vi
fick medel från både
Övriga/mindre event
Under året har vi gjort en hel del mindre aktiviteter och event tillsammans med olika
föreningar eller distriktsstyrelsen själva. Här nedan kommer en sammanfattad lista:
●
●
●
●
●
●
●
●

Spelkväll, Strömbäcks folkhögskola.
Spelkväll på höstlovet tillsammans med studentföreningen Spektrum.
Skellefteå Pride i februari tillsammans med föreningen Nordsken.
Rollspelsdag i början på året.
Ålidhemscamp tillsammans med Ålidhemsbiblioteket. Tillsammans med Ålidhem
Äger arrangerade vi en dag med olika föreningaktiviteter.
Välkomstmässan, september 2018, en mässa för nya studenter.
Årsmötesdag på Klossen.
Styrelseutbildningar.

Ålidhem Äger
Under året var Sverok Västerbotten partner för projektet Ålidhem Äger, som är en del av Äga
Rum-satsningen. Vi arrangerade en hel del event under projektet, såsom en rollspelskväll för
barn och ett spelskaparläger tillsammans med Västerbottens Läns hemslöjdsförening under
sommarlovet. Lägret pågick i tre dagar och de fyra barnen fick slöjda egna brädspel. Utöver

det medverkade vi på ett Halloween-event under höstlovet. I slutet på året beslutades det att
Sverok Västerbotten inte längre ska vara en medpartner av projektet utan bli
samarbetspartner istället, då intresset inte har varit på spel i samma utsträckning som
exempelvis dans, vilket gör att distriktet lika gärna kan delta i specifika satsningar.

Klossen och Sverokrummet
Klossen var under de första tre månaderna stängt för renovering av hela övervåningen, där
både ventilation och belysning har renoverats ordentligt. Rummet har numera ställbar
belysning. Distriktet har arrangerat tre event i Sverokrummet, ett event för att flytta tillbaka
alla spel efter renoveringen, en årsmöteskväll samt en föreningskväll där vi packade material
inför Fantastikens månad. Vi har valt att köpa in ett nytt ljudsystem då det gamla var dåligt,
samt att sätta upp en whiteboard istället för den svarta tavlan. Sverokrummet bokas
fortfarande via en google-calender och är upptaget mellan 3-6 dagar i veckan. Veckovis har
det bedrivits rollspelskvällar för barn varje tisdag tillsammans med Studiefrämjandet, samt
öppna spelkvällar varje onsdagkväll.
På grund av renoveringen har vi inte haft ett möte med föreningsrepresentanter i
Sverokrummet.

