Verksamhetsberättelse 2019
Fokus under 2019
Under 2019 ville 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.
Som ett led i att synas mer för allmänheten besökte distriktet för första gången
Storumandagarna och hade information och en spelkväll där, samt deltog i Storuman
Pride som arrangerades första gången. En önskan från förra året var att styrelsen skulle
verka för att synas mer utanför kuststäderna.
Under året arrangerade vi sommarlovsaktiviteter för barn, där vi hade 6 olika spelträffar
på Klossen och Ålidhem för barn och unga. Det var lyckade aktiviteter, framförallt för

Styrelsearbete
Styrelsen har under året haft 6 styrelsemöten och har även mellan möten arbetat via
olika digitala plattformar. Ett av dessa har varit ett fysiskt möte och ett
teambuildingmöte. Styrelsen har även åkt på Slag för att dels nätverka och dels få bättre
insikt och påverkan kring det som sker på riksnivå. Utöver detta har styrelsen hjälpt till
med det påverkansarbete och de projekt som har genomförts.

Regional föreningskonsulent och Klossen
Under 2019 har distriktet haft en anställd föreningskonsulent på 30% som suttit på
Klossen i Umeå. Föreningskonsulenten har hjälpt till att söka projektbidrag och antingen
hjälpt till med projekt (såsom Game On) eller drivit dem själv (ex Fantastikens månad),
föreningskonsulenten genomförde också en kampanj att ringa alla distriktet föreningar
under hösten för att hålla kontakt. Den 6 april arrangerade konsulenten en
föreningsutbildning för distriktets föreningar. Under året har konsulenten även hållit
utbildningar för Studiefrämjandet där ersättningen har gått till distriktet. I november
och december organiserades en julkalender och dinovember på vår facebook vilket vi
upplever var lyckat. Under året har det gått ut två nyhetsbrev till föreningarna utöver
specifika utskick om årsmöte. Föreningskonsulenten har också hjälpt föreningen
Nordskens Vänner med att organisera äventyrshallen till nästa års Nordsken. Detta
arbete kommer att fortlöpa under 2020.
Vi har köpt in ytterligare en hylla i Sverokrummet för att kunna strukturera upp alla
magic-kort samt spel som i dagsläget inte riktigt får plats, samt rensat upp bland våra
spel och böcker.
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. Vi har under året upprättat ett bibliotek med nördböcker
som finns för utlåning.

Politisk påverkan
Under året har styrelsen skickat in en remiss till Region Västerbotten angående deras
kulturplan. Vi har varit en aktiv del i att ta fram kulturplanen och dels besökt deras
workshop men även författat en remiss när vi märkte att Spelkulturen inte fanns
omnämnd alls. Tack vare vårt arbete finns Spelkultur nu som ett eget stycke i den nya
kulturplanen för första gången nånsin. Nedan går att läsa på sidan 58 i kulturplanen
2020-2023:
“Inom begreppet spelkultur ryms olika former av spel och spelrelaterade grenar såsom
digitala spel, lajv, brädspel, rollspel, cosplay och fantastik. Spel är en interaktiv
kulturform där deltagarna samtidigt kan vara både åskådare och medskapare.
Spelkulturen är också ofta genreöverskrivande och det finns naturliga beröringspunkter
med traditionella kulturuttryck som slöjd, teater, film, musik, litteratur och kulturarv.
Spel kan även användas som ett pedagogiskt verktyg och bidrar till att skapa nya
arbetstillfällen. Spelföreningar är idag viktiga kulturskapare och kulturaktörer i
regionen. Samverkan mellan dessa och andra kulturverksamheter bör utvecklas och
spelkulturen lyftas fram och synliggöras. Olika initiativ för en mer jämställd och öppen
spelkultur behöver också utvecklas. Region Västerbotten ser ett behov av att tydligare
lyfta fram och inkludera spelkulturen i den kulturpolitiska kontexten.”

Projekt
Under året har vi genomfört en hel del projekt med extern eller finansiering i olika
storleksordning:
Game ON - ett projekt tillsammans med föreningen Digital Spelkultur där vi
arrangerade tv-spelsträffar med fokus på integration i FIFA och Just dance och avslutade
i april med en helturneringsdag. Totalt lockade projektet ca 130 personer allt som allt,
på den avslutande dagen och träffarna i Vännäs, Nordmaling, Hamnmagasinet,
Ålidhem, Robersfors, Boliden och Strömbäck. Projektet arrangerades med stöd av
Region Västerbotten.
Littfest 2019 - Under Littfest i Umeå arrangerade vi ett panelsamtal tillsammans med
Malin Hole, Rika Ander samt Tommy Bildström på temat “Icketraditionellt författarskap”
där vi bland annat diskuterade fanfiction. Punkten var väldigt välbesökt med över 50 i
publiken och arrangerades tillsammans med Studiefrämjandet.
Utbildningsprojekt den 6 april - tillsammans med Studiefrämjandet arrangerade vi en
heldag med styrelseutbildningar och föreläsningar för alla våra föreningar. Besökstalet
var ganska lågt. Projektet arrangerade med hjälp av Studiefrämjandet.

Nordsken - Under Nordsken hade distriktet en monter tillsammans med
SverokTV i Expon, där vi arrangerade ett gäng olika diskussionspunkter
om allt från favorithjältinnor i fantasy till hur man startar en förening. Montern
bemannades dels av RFKn och distriktet men även av förbundsaktiva och andra
distriktsaktiva från Sverok Norrbotten och Sverok Nedre Norrland. TIllsammans hade vi
även en distriktsmiddag under Nordsken för alla i distrikten.
Storuman spelar / Storuman Pride - Distriktsstyrelsen tillsammans med föreningen
Lapplands esport deltog på Storumandagarna och hade ett marknadsstånd under
dagen där vi berättade om Sverok och gjorde reklam inför den spelkväll vi arrangerade
senare på kvällen. Under spelkvällen hade vi prova på-verksamhet med streaming,
figurspel, brädspel och rollspel. Dagen efter deltog distriktet i Storumans första
pride-firande med banderoll, flaggor och pins. Projektet arrangerades med medel från
Region Västerbotten.
Sommaraktiviteter i Umeå - Mellan den 18 juni och 10 juli arrangerade vi fem stycken
spelträffar inom brädspel, rollspel, figurspel och jugger. På träffarna kom totalt lite drygt
trettio barn och ungefär 10-15 personer ansvarade från föreningarna FUSK, Umeå
Osport, Alla kan spela och Umeå Boardgames. Projektet arrangerades med medel från
Umeå Kommun.
Fantastikens månad - Under november arrangerade vi 9 st workshops tillsammans
med Studiefrämjandet inom skrivande, tecknande och trollstavstillverkning. En av de
träffarna var en Harry Potter-dag som vi arrangerade tillsammans med Ålidhem Äger
och Ålidhemsbiblioteket. Totalt deltog ungefär 221 barn i våra workshops, men utöver
det var det ungefär 600 deltagare på Harry Potter-dagen. Under dagen fanns allt från
tipspromenad, trollstavar, sorteringshatt, kemilektion, pintillverkning och mycket mer.
Workshopsen arrangerades med medel från Umeå Kommun.
Övriga/mindre event
Under året har vi gjort en hel del mindre aktiviteter och event tillsammans med olika
föreningar eller distriktsstyrelsen själva. Bland annat Välkomstmässan på Umeå
universitet, samarbete med fritidsgårdar och föreningsringningar.

Sverokdagen i december
Den 4e december firades Sverokdagen och distriktet deltog i sin första livesändningar
där vi sände live mellan kl.13-15 från Klossen i Umeå. På programmet fanns intervjuer
med nominerade i de olika kategorierna “Årets eldsjäl” Isa Blomberg, Umeå Osport och
Henrik Dahlberg, SLI, samt kategorin “Årets hjälte” Linn-Marie Edlund, Nordskens
vänner.
Utöver intervjuer spelades det Overcooked, Mario Kart 8 och en episk
pepparkakshustävling på temat “Sagan om Ringen”.

