Verksamhetsplan 2019
Fokus under 2019
Under 2019 vill vi i distriktet fokusera lite extra på två delar. Det ena är att synas mer för
allmänheten och på så sätt marknadsföra oss och få fler medlemmar. Det andra är att göra
minst två riktade satsningar mot barn och unga i åldern 7-15 år för att få in fler unga i
spelhobbyn.

Styrelsearbete
Vi vill under detta år fortsätta att synas på olika evenemang. För att göra detta kan det
innebära olika samarbeten med kommuner, regionen, föreningar eller organisationer. Vi kan
även göra det genom att hjälpa till i olika projekt.
Vi vill fortsätta att åka på slag eftersom att det har gett väldigt mycket hjälp att få information
och erfarenheter av andra distrikt. Det hjälper oss även att få inblick i hur förbundet fungerar
som en helhet.

Påverkansarbete
Distriktet ska fortsätta att verka för att få in spelkultur ska in i Region Västerbottens
kulturplan under 2019 samt vara en aktiv del i att prata med kommuner när det gäller både
bidragsregler och föreningsfrågor. Det vill vi göra genom att vara aktiva i remissarbeten samt
utbilda och föreläsa om spel samt spelhobbyn. Vi vill även arbeta långsiktigt för att lyfta fram
och värna för ideella föreningars möjligheter till bidrag.

Regional föreningskonsulent och Klossen
Distriktet ska även under 2019 behålla föreningskonsulenten på 30% för att samordna och
driva olika regionala och lokala projekt. Föreningskonsulenten utgår från Klossen där
distriktet har en verksamhetslokal samt ett kontor och ska löpande under året hålla kontakt
med distriktets föreningar och erbjuda stöd, hjälp samt utbildningar. Konsulenten ska även
hantera distriktets sociala medier samt skicka ut ett nyhetsbrev till distriktets föreningar.
Vi vill köpa in ytterligare en hylla i Sverokrummet för att kunna strukturera upp alla
magic-kort samt spel som i dagsläget inte riktigt får plats, samt för att göra rum för det
nördbibliotek som distriktsstyrelsen beslutat att starta upp 2019.

Projekt under året
Under 2019 vill distriktet fortsätta att aktivt söka projektmedel för att driva igenom
verksamhet och specifika projekt i Västerbotten. Under våren 2019 är målet att driva igenom
följande projekt:
Game ON - projekt tillsammans med föreningen Digital Spelkultur där vi arrangerar
tv-spelsträffar med fokus på integration i FIFA och Just dance.

Littfest 2019 - under lördagen på Littfest i mars håller vi en paneldiskussion om
icketraditionellt författarskap, med fokus på fanfiction och poetry slam
Utbildningsprojekt den 6 april - tillsammans med Studiefrämjandet kommer vi att
arrangera en heldag med styrelseutbildningar och nytta föreläsningar för alla våra
föreningar.
Fantastikens månad - vårt mål är att liksom tidigare år vara med och arrangera event under
Fantastikens månad.
Nordsken - distriktet ska delta tillsammans med förbundet på Nordsken 2019 och visa upp
oss samt vår verksamhet för allmänheten.
Under sommaren och hösten är målet att söka projektmedel för att genomföra ett
sommarläger för barn/unga samt ett större projekt tillsammans med Region Västerbotten
som ska vara inom ett av de fokusområden som distriktet har valt.

