Sveroks verksamhetsberättelse för
2016
Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2016. Den redogör för den
verksamhet som har skett mellan 1 januari och 31 december 2016. Här kommenterar
styrelsen de mål som finns i verksamhetsplanen för året. All kursiv text i
verksamhetsrapporten är direkt hämtad från verksamhetsplanen för 2016 och
kommentarer sker i vanlig text.

Föreningarna
VP 2016: Föreningarna är det viktigaste vi har i Sverok och därmed kommer förbundet att
fortsätta arbeta med rekrytering i oförminskad takt. Fokus kommer att läggas på att dels nå ut
till skolor där vi ser att det finns stora möjligheter för att starta långsiktiga föreningar samt till de
grupper där vi är svagt representerade, exempelvis hos unga med utomnordisk bakgrund.
Medlemsrekrytering som projekt avslutas därmed och blir en ny, fast arbetsuppgift för kansliet.
Kommentar: Under året har förbundets Regionala Föreningskonsulenter (RFK) arbetat
med att nå ut till skolor som ett sätt att starta nya föreningar. RFKs har bland annat besökt
ett flertal skolor. Besöken kombineras ofta med möten med bibliotek och/eller företrädare
för kommunen. Det har även skett besök på föreningsmässa och etablerats kontakt med
kulturfrämjare.
När det gäller att nå ut till grupper där vi är svagt representerade har RFK:erna medverkat i
projekt riktade mot asylsökande. Sverok har engagerat sig i kommunala
integrationsnätverk och med att stötta föreningar i arbetet med att skapa
integrationsprojekt och bland annat anordna spelträffar med nyanlända tjejer. Förbundet,
distrikten och föreningar har deltagit i flera Pride-evenemang under året. Under spellovet
var det flera föreningar som anordnade spelträffar tillsammans med Studiefrämjandet
med integration som mål.
Förbundet skapade även en lista över språkneutrala spel som uppmärksammades stort
och uppskattades långt utanför Sverok.
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VP 2016: Vidare ser vi fortsatt Sverok som en plats för nätverk där föreningar och
organisationer kan träffas och lära av varandra. Vi ser att under året kommer modellen för
nätverk att utvecklas och flertalet deltagardrivna nätverk kring olika intressen startas.
Kommentar: Rutinen för hur förbundet arbetar med nätverk sattes under våren och
information om detsamma har sedan dess kommunicerats.
VP 2016: E-sporten har de senaste åren dominerat förbundets satsningar, med god anledning
då det är en hobbygren där utvecklingen går fort framåt. E-sport blir därför fortsatt prioriterat
men med ambitionen att vi ska kunna tackla den hobbygrenens stora och omfattande frågor
utan att det går ut över andra verksamhetsgrenar.
Kommentar: Respect All, Compete anordnade under året tre läger. Böckerna “Svensk
e-sports Code of Conduct”, “Föräldrar och e-sport” samt “An esports Code of Conduct”
levererades i cirka 7000 fysiska exemplar och hade över 10 000 nedladdningar. Arbetet
med att tackla e-sportens utmaningar resulterade i bildandet av Svenska E-sportförbundet
(SESF)
VP 2016: Vi kommer därför också att fokusera på specifikt fantastik och cosplay som är två
verksamhetsgrenar som bedöms ha stor utvecklingspotential, exempel på det är att regeringen
har läsfrämjande insatser för unga som ett av deras prioriterade områden. Här kan förbundet
göra stor nytta.
Kommentar: I början av året skickade vi tillsammans med Svenska Cosplayföreningen in
en ansökan som hade för ambition att göra för cosplay vad Respect All, Compete gjort för
e-sporten: att skapa en gemensam värdegrund och plattform att på ett nationellt och
övergripande plan diskutera de värderingar och beteenden som ska genomsyra hobbyn.
Tyvärr avslogs denna ansökan och vi letar därför efter nya finansiärer för att genomföra
projektet.
Under bokmässan i Göteborg stod vi som avsändare till Fantastikens Gränd där mässans
utbud kring fantastik var centrerat. Vi hade egen monter och föreläste från scenen. Vi har
dessutom knutit närmare kontakt med flera av de fantastikföreningar som finns i Sverige
och flertalet har valt att ansluta sig till oss under året.
VP 2016: Medlemsrekrytering
● A1: Starta föreningar på minst 10 större gymnasieskolor
● A2: Ha minst 90 000 medlemmar 2016
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●

A3: Ha minst 2000 föreningar 2016

Kommentar:
A1: Det är inte helt lätt ur medlemsregistret utläsa var en förening är aktiv men i vår
uppföljning av välkomstsamtalen framkommer att minst åtta föreningar bildats vid
gymnasieseskolor under året och desto fler har besökts och fått föreningsinformation.
A2 och A3: Rekryteringen har nått över alla förväntningar och mycket av detta kan
tillskrivas den lyckade reformen med avdelningar, men inte allt då förbundet även ökar om
avdelningar räknas bort. 2016 är Sveroks officiella medlemssiffror 101 000 medlemmar i
3600 föreningar.
Det är också roligt att se hur de satsningar på att föryngra förbundet och sätta
medlemmarna i fokus som pågått länge faktiskt ger resultat! Från 2013 har vi sänkt
medianåldern från 21 år till 19 år. Andelen i åldern 6–25 år har ökat från 82,03 % till 84,25
%. Det är få ideella organisationer som kan visa på i närheten av samma utveckling, både
vad gäller antal och föryngring.
VP 2016: E-sport för alla och Fair play
●
●
●

B1: Fortsätta projektet Respect All, Compete som fokuserar på fysiska mötesplatser, ett
gemensamt regelverk för e-sporten och unga förebilder inom e-sporten.
B2: Upprätta en särskild e-sportssamordnare med ansvar för onlineföreningar och
e-sport.
B3: Ta fram en särskild modell för hur förbundet kan arbeta med e-sportens utmaningar.

Kommentar:
B1: Projektet har överträffat projektplanens förväntningar och har förändrat och stöttat
många ungdomar i att känna sig tryggare men också hjälpt andra att skapa mer
inkluderande beteendemönster. Utöver det har projektet skapat en plattform för
förbundet att diskutera med nationell media och politik kring e-sportens behov.
B2 och B3: Någon e-sportssamordnare har inte blivit anställd. Från början var tanken att
den personen skulle arbeta med det som idag är Svenska E-sportförbundet vilket blev en
fråga för 2017, E-sportens år, snarare än 2016.
VP 2016: Sverok som mötesplats
●

C1: Förbundet ska driva minst fem nätverk för specifika intressegrupper inom förbundet
som ska träffas fysiskt minst en gång under året, varav minst ett av nätverken ska bestå
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●

av unga arrangörer under 18.
C2: Förbundet ska redovisa och sprida resultaten från dessa nätverk.

Kommentar:
C1 och C2: Vi har under året marknadsfört möjligheten för medlemmar och föreningar att
starta upp nätverk. Dock har intresset tyvärr varit svalt. Ett nätverk som haft verksamhet är
Nätverket Leia för unga kvinnor i spelhobbyn som även har haft utbyten med Hyperion i
Norge. Vi har även hjälpt Sverok Stockholm i uppstarten av “Nätverk för Unga arrangörer
(NUA)”.
VP 2016: Avdelningar
●
●

D1: Fortsätta utveckla systemet med avdelningar för en jämnare fördelning av bidrag
D2: Ha minst 50 föreningar med avdelningar

Kommentar:
D1: De nya bidragsnivåerna har haft en utjämnande effekt.
D2: Totalt hade vi under 2016 70 huvudföreningar registrerade i eBas.

Distrikten
VP 2016: Styrkan i att hela förbundet tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål kan ej
underskattas och förbundets närvaro på Pride i olika delar av landet är ett tydligt exempel på
detta. Med flera distrikt involverade fick vi en mycket större och bredare representation än
någonsin tidigare.
Vi kommer att fortsätta det gemensamma arbetet med distriktens riktlinjer och ytterligare knyta
distrikten närmare förbundet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Det skapar en större
samhörighet och enhetlighet med förbundet men gör att vi samtidigt kan arbeta med distriktens
specifika regionala utmaningar. Ambassadörsprogrammet fortsätter därför som ett gemensamt
projekt.
Kommentar:
Efter att slagen omformulerats till att vara ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte
så har även relationen mellan förbundsstyrelsen och distriktsstyrelser förändrats. Den
rådgivande roll som båda parter förhåller sig till varandra med är väldigt bra. Från
förbundets håll kan vi se hur flera distrikt konsekvent väver in förbundsfrågor i distriktet i
enlighet med distriktets utmaningar och möjligheter, ett eftersträvansvärt mål. Vi kan också
se att fler inbjudningar och öppnare dialog har skett, inte bara mellan förbundsstyrelsen
4 (14)
.

och distriktsstyrelser utan även distriktsstyrelser emellan. Det gemensamma samarbetet
med RFKs har också varit en stark bidragande faktor i att skapa större enhetlighet och
bättre kommunikation i förbundet.
VP 2016: Vi kommer också att fortsätta arbetet framåt med regionala föreningskonsulenter
(RFK) för att ytterligare kunna stärka distrikten i sitt långsiktiga arbete. Ambitionen är att varje
RFK kommer att arbeta med två distrikt per person, ett där de har huvudansvar och ett där de
har stödjande funktion. Detta för att se till att alla landets distrikt har tillgång till en RFK som kan
arbeta med just deras utmaningar. Detta kommer också leda till att de områden i Sverige som
just nu har låg föreningsaktivitet kommer få extra fokus.
Sist men inte minst så vill vi ha Sveriges bästa styrelser på distriktsnivå och kommer därför att
sätta igång en nationell satsning där vi utbildar alla nytillträdda distriktsstyrelser i styrelsearbete
och om hur förbundet arbetar.
Kommentar: Kommenteras i punkterna G1 och G2 nedan.
VP 2016: Ambassadörsprogram
●

●

E1: Förbundet ska stödja distrikten i att upprätta ett ambassadörsprogram där
medlemsföreningar kan välja att bli officiella Sverokambassadörer och fungera som en
förlängning av distriktens verksamhet.
E2: Det ska finnas minst en ambassadörsförening i varje distrikt.

Kommentar: Ramarna och infrastrukturen finns etablerad för ambassadörsföreningar.
Det har däremot visat sig vara en omständligare process att implementera detta över hela
landet i distrikt som har vitt skilda verksamheter och utmaningar. Vi i förbundsstyrelsen såg
att rollen och behovet av ambassadörsföreningarna skulle bli tydligare och öka när den nya
regionindelningen med att minska landets 21 regioner och landsting till 6 genomdrevs.
Som det ser ut när denna berättelse författas blev det inget med regionindelningen och
därför är också framtiden för ambassadörsprogrammet något ovisst.
VP 2016: Sveriges bästa styrelser
●
●
●

F1: Hålla utbildning i styrelsearbete för alla nytillträdda styrelser
F2: Ta fram ett utbildningspaket för detta
F3: Arrangera två distriktskonferenser (SLAG)

Kommentar:
F1 och F2: Under året har arbetet med att forma utbildningarna tagit den största mängden
energi och tid. Arbetet har koordinerats med Studiefrämjandet för att på lång sikt kunna
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erbjuda det bästa stödet för framtida distriktsstyrelser. Totalt genomfördes 4 utbildningar,
men alla distrikt tillfrågades. Den vanligaste orsaken till att det inte blev någon utbildning
var att distriktsstyrelsen hade svårt att hitta ett gemensamt datum för möten i vanliga fall,
varvid detta blev en övermäktig uppgift. Utbildningens utformning blev helt färdig och redo
att sjösättas under nästa år.
F3: 2 slag har blivit genomförda med fokus på att väva samman förbundet samt lyfta upp
påverkan och långsiktigt arbete. Förbundsstyrelsen har arbetat för att ta tillvara på den
kompetens och energi som finns i förbundets distriktsstyrelser.
VP 2016: Regionala föreningskonsultenter (RFK)

● G1: Ha totalt 6 regionala föreningskonsulenter på plats under året.
●

G2: De fyra befintliga regionala föreningskonsulenterna ska vara egenfinansierade med
hjälp av externa medel vid verksamhetsårets slut.

Kommentar:
I nuläget finns det 7 regionala föreningskonsulenter med spridning över hela landet. 4 av
dessa finansieras helt av distrikten och övriga subventioneras i varierande grad av
förbundet.
Satsningen har varit väldigt lyckad och vi kan se positiva effekter både för det specifika
distriktet men också för förbundet i sin helhet. Under året har följande skett som ett direkt
resultat av att det finns RFK:er anställda:
● Ett distrikt som varit utan landstingsbidrag i fyra år har fått sin ansökan godkänd.
● En ökning i förenings- och medlemsantal utöver avdelningarna som främst varit i
yngre åldrar.
● Alla distrikt utom ett har skickat in sin landstingsansökan under året, en siffra högre
än någonsin.
● Antalet gånger en medlemsförening har kontakt med förbundet har ökat avsevärt.
● Sverok, medlemsföreningar, distrikt och spelhobbyn syns oftare i media. Det går att
se en direkt koppling till den ökade mängden pressmeddelanden som skickats
baserat på att det nu finns en bredare kännedom om den verksamhet som sker.
● RFKer har varit involverade i att få 15 projekt sökta och beviljade som har genererat
2 700 000 kr till verksamhet i distrikten. Ansökningar för ytterligare cirka 600 000
väntar på beslut är inskickade och väntar på beslut under 2017.

Förbundet
VP 2016: Sverok är ett omtyckt och respekterat förbund med gott rykte. Vi anses vara moderna
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och engagera oss i frågor som inte bara rör spelhobbyn utan ungas organisering i allmänhet.
Detta är en bild vi ska fortsätta förvalta och vidareutveckla. Sverok är Sveriges största
ungdomsförbund och vi ska ta vårt mandat på stort allvar. Därför är politiskt påverkan en
prioriterad uppgift.
Kommentar: Sverok har varit mycket engagerat under året. Vi har uppvaktat beslutsfattare
i möten, hållit föreläsningar, svarat på remisser och skrivit debattartiklar. Vi har fått
debattartiklar publicerade i nationell media 3 av 4 gånger. En av gångerna var vi
initiativtagare till att engagera 24 ungdomsorganisationer utöver oss, där vi tillsammans
talade med en röst med 300 000 medlemmar. Det finns mer att läsa i slutet av
verksamhetsrapporten.
VP 2016: Förbundet ska vara inkluderande och välkomnande där passionen och intresse står i
fokus. Vi ska vara den självklara organisationen man vänder sig till om man söker kunskap kring
spelkulturen, organisering av ungdomar och föreningskunskap. Därmed är det viktigt att vi har
en långsiktig strategi för hur vi ska arbeta framöver för att främja spelhobbyn på bästa sätt och
hur vi fortsätter arbeta med vårt likabehandlingsarbete. Det är viktigt att det arbetet fortsätter
löpande som en självklar del i vår verksamhet.
Kommentar: 2016 har varit ett år präglat av omtag och reflektion. Flera stora centrala
vägledande dokument har varit uppe för nyantagning vilket har gjort att vi flera gånger
under året fått ifrågasätta och värdera oss själva. I den här processen har det blivit
tydligare än någonsin hur viktigt det är att vi som förbund fortsätter arbeta för att fler ska
känna sig trygga och välkomnade i spelkulturen.
VP 2016: På finansieringssidan kommer vi framförallt arbeta med samarbete, sponsring och
försäljning för att bredda vår finansiering Kansliet kommer utökas med resurser för att hantera
detta. Slutligen upplever vi att förbundet under året fått stort genomslag i media och inom
spelhobbyn, något som vi ska fortsatt prioritera. Vi är därför ambitiösa och dubblar antalet
genomslag i media för i år.
VP 2016: Strategi 2017-2021
●
●

H1: Förbundet ska ta fram en ny strategi för hur vi nationellt ska arbeta för att främja
spelhobbyn och ungas organisering kring detta för åren 2017–2021
H2: Ta fram nya ekonomiska modeller för en långsiktig finansiering av förbundet

Kommentar: Strategin klubbades på Riksmötet. Arbetet med förbundets långsiktiga
ekonomiska arbete har framförallt bestått av att anställa en ny person med ansvar för att
sköta alla förbundets kontakter med externa bidragsgivare och sponsorer. Att samla det
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arbetet som tidigare har varit otydligt fördelat över flera roller och personer har redan gett
resultat i ett bättre avtal med SJ, som inte bara kommer förbundet till gagn utan även alla
medlemsföreningar. Modellerna för hur vi arbetar är under utveckling men ännu inte
färdigställda när detta skrivs.
VP 2016: Demokrati, mångfald och inflytande
●
●
●

I1: Förbundet ska ta fram en ny treårig likabehandlingsplan för åren 2017-2019.
I2: Arbeta med den interna demokratin för att få en bättre representation och
deltagande i riksmötet
I3: Förbundet ska aktivt arbeta för att sänka medelåldern på riksmötet

Kommentar:
I1: En ny likabehandlingsplan klubbades av årsmötet.
I2: Flera insatser har under året gjorts för att förbättra representationen och deltagandet
på Riksmötet.
●

●

●

●

Dels har kommunikativa insatser gjort så som att för första gången i förbundets
historia skicka ut ett medlemsbrev, som går till alla förbundets medlemmar. Detta
var tidigare omöjligt tack vare styrdokument och liknande som numera har
uppdaterats. Detta kommer på sikt att höja kunskapen om Sverok och det enskilda
medlemskapet och därmed bredda mängden medlemmar som kan engagera sig
kort- och långsiktigt.
Insatser för att höja statusen på innebörden av att vara ombud så som att minska
antalet reserver som kallas från 20 till 5 samt att alla ombud har också fått en
snabbare personlig kontakt efter det att ombudsvalets resultat blev känt.
De utbildningar som finns tillgängliga, främst för förstagångsombud, har bearbetats
eller kommer arbetas igenom för att göras ännu bättre så att mötet flyter på, utan
att tappa bort deltagare, och sannolikheten att medlemmen vill åka på ett andra
Riksmöte ökar. Dessutom har en del material spelats in som film och ljud, eller
kommer att spelas in. Målet har varit att tillgängliggöra mötet så mycket som möjligt
så att varje ombud anländer med bästa möjliga förutsättningar.
Förbundsstyrelsen la fram en motion för att säkerställa spridning av ombud från
föreningar till Riksmötet som godkändes.

I3: Förbundsstyrelsen la fram en motion för att kvotera in 60 % som är 25 år eller yngre
som ombud, denna avslogs tyvärr.
I budgeten som klubbades finns det pengar avsatta för förbättringar av val.sverok.se så att
det blir lättare för röstande föreningar att filtrera och hitta kandidater som passar dem, till
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skillnad från idag när alla nominerade mer eller mindre är en osorterad hög där du måste
klicka på varje enskild kandidat för att veta mer. Det samlade förslaget är ett resultat av ett
arbete som har pågått under året och har involverat närmare 60 personer på förbundsoch distriktsnivå.
VP 2016: Extern finansiering
●
●

J1: Den externa finansieringen ska motsvara minst 25 % av de totala intäkterna
J2: Vi ska under året hitta nya inkomstkällor.

Kommentar:
J1: Av våra totala intäkter på ca 18,1 miljoner utgör:
- statsbidraget 10,0 miljoner kronor (55 %)
- ersättning för RFK 2,1 miljoner kronor (12 %)
- projektmedel 3,7 miljoner kronor (20 %)
- sålda tjänster 133 tkr (1 %)
- räntor, utdelningar och värdejusteringar 1,4 miljoner kronor (8 %)
- övriga intäkter 860 tkr (4 %)
Alltså är svaret 37 % om vi räknar in de pengar som distrikten betalar för att finansiera
RFK-tjänsterna och 25 % om vi räknar de pengarna som interna.
J2: Intäkterna för RFK har ökat, vi har medverkat i flera nya projekt, ingått nytt rabattavtal
med bl.a. SJ, vi har i större utsträckning än tidigare hyrt ut personal till andra organisationer
(ABF, Ax m.fl.) än tidigare, vi har fått in nya typer av sponsorer t.ex. Gävle kommun som
sponsrade ett av SLAGen. Det har inte tillkommit många nya i skrivande stund, men vi har
förädlat och utvecklat de befintliga till att vara en större del av förbundets totala
finansiering.
VP 2016: Utåtriktat arbete och samarbete
●
●
●
●

K1: Ta fram en strategi för hur vi löpande arbetar med politisk påverkan.
K2: Sverok ska omnämnas minst 300 gånger i media (tidningsartiklar, radio-, TVprogram etc.)
K3: Genomföra minst två projekt tillsammans med externa samarbetspartners för att
sprida hobbyn till grupper där vi nu är dåligt representerade.
K4: Vi ska verka för att främja samarbete mellan förbundet och våra nordiska
systerorganisationer.

Kommentar:
K1: Under året tog Förbundsstyrelsen beslut om ett styrdokument för politisk påverkan och
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på Riksmötet beslutades det om vilka politiska frågor som ska drivas.
K2: Sverok som förbund, Sveroks distrikt, medlemsföreningar och projekt har omnämnts
430 gånger i tryckt och digital media, samt TV och radio. Värt att notera är att under det
gångna året omnämns Sverok som förbund allt oftare, mycket tack vare ett aktivt arbete
från RFK.
K3: Projektet “Gustav Vasas öden och äventyr” tillsammans med Livrustkammaren som har
riktat sig till att introducera främst barn i låg- och mellanstadieålder till lajv. Det material
som är framtaget kommer också att fortsättningsvis användas i Livrustkammarens
verksamhet för att levandegöra historien när skolklasser från hela landet besöker dem.
Projektet “Hej Regionen!” har haft som mål att rekrytera och skapa samarbeten med det
offentliga i de mindre kommunerna i Östergötland. Sverok generellt har mycket sämre
representation utanför storstäder och det är ett viktigt arbete som har gett såväl ungdomar
och barn bättre förståelse för att organisera sig, men även kommuner att förstå kraften
bakom spelkultur.
K4: Under året har vi arbetat tillsammans med Bifrost (Danmark) och Hyperion (Norge) i
projektet “Game Over Hate” där ungdomar från 6 europeiska länder träffats för 3 läger.
Syftet har varit att diskutera hur hatet som finns i spelkulturen praktiskt kan motverkas och
hur ett mer inkluderande spelande skapas. Vi har agerat stödjande till ett par personer i
Finland som vill göra ett nytt försök att skapa en nationell organisation för spelkultur.
Förbundsstyrelsen fanns med på Hyperions årsmöte och har även deltagit på deras
sommarläger. Redan förra året uppstod tankarna på att göra Leia (Nätverk för att stärka
kvinnliga ledare i spelkulturen) till ett samarbete mellan oss och Hyperion, detta har
fortskridit och fördjupats. Detta har även diskuterats med Bifrost under deras
medlemsträff Forum.
VP 2016: Proud and Nerdy
●
●

L1: Förbundet ska medverka på Stockholm Pride och minst två andra firanden i landet
L2: Förbundet ska arbeta för att underlätta för distrikten att engagera sig i sina lokala
Pride-firanden

Kommentar: Förbundet har funnits representerat på 5 firanden och har hjälpt till i
planeringen av ytterligare ett. Utöver det har vi hjälpt till med material och möjliggjort ett
tågande under banderollen “Proud and Nerdy” på totalt 12 firanden i landet.
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Motioner och övrigt utöver Verksamhetsplanen
Att träffas är att trivas (RM 2014):
Detta är en punkt där förbundsstyrelsen tagit allt för lång tid på sig i sin leverans, men i
slutet av 2016 fanns det en rapport som redogjorde för möjligheterna att genomföra
motionens ansats.
Årets Ungdomskommun (RM 2015):
Arbetet har påbörjats och har tyvärr inte uppnått den ambitionsnivå som beslutades på
Riksmötet 2015. Enligt de att-satser som antogs skulle dels bedömningsmallen arbetas
fram under året i en bred process och priset delas ut under 2016. Hittills har
förbundsstyrelsen börjat planera arbetet och skrivit in det i verksamhetsplanen för nästa
år.
Uppförandekod för lajv (Medlemsförslag dec 2014):
I december 2015 mottog förbundsstyrelsen ett medlemsförslag på att ta fram en
uppförandekod för lajv. Stora delar av arbetet färdigställdes under 2015 men 2016 blev
den layoutad och publicerad. Vi mottog även en skrift från medlemmar som fokuserade på
hur lajv kunde göras med inkluderande för transpersoner. Under resten nästa år är målet
att baka samman dessa i en certifiering.
Rekrytering av ny kanslichef
I början av året sade vår förra kanslichef upp sig efter 8 år på Sverok. En stor del av
kansliets arbete har till följd av nyrekrytering samt bristande resurser för att tillförordna en
kanslichef under rekryteringen blivit lidande. Den samordning som kanslichefen utgör är
central för kansliets effektivitet och därför har många mer rutinmässiga och löpande
ärenden en stor del av året till viss del hanterats av de arvoderade, vilket har gått ut över
styrelsens kapacitet.
Politisk påverkan:
Under 2016 svarade vi på fyra remisser som regeringskansliet har begärt svar på.
● “Låt fler forma framtiden”
I folkmun har den kallats för Demokratiutredningen och har undersökt Sveriges
demokratiska system och lämnat förslag på hur detta kan förbättras. Där uttryckte
vi bl.a.:
○ Vikten av att låta ideella organisationer få utrymme i remissförfarandet och
utveckla villkoren så att de organisationer med knappa resurser får möjlighet
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att delta.
○ Att ideella organisationer i allmänhet och ungdomsorganisationer i
synnerhet måste få vara en del av regionernas kulturplaner och andra
beslutande processer. Det är exempelvis inte rimligt att en ensam person ska
få agera representant för alla ungdomar.
○ Att det bör finnas en nationell riktlinje för hur ungdomsorganisationer
behandlas av kommuner när det kommer till utrymme i politiska processer
och bidrag. Systemet borde inte titta på vilken verksamhet som bedrivs utan
borde vara neutralt. Det viktiga är att ungdomar organiserar och engagerar
sig, inte vad de gör för aktiviteter.
○ Att förslaget om att källkritik ska läras ut till ungdomar kan uppfattas som
utmålande och sterotypbefästande. Behovet av att känna till och använda
källkritik är universalt oavsett ålder.
“Palett för ett stärkt civilsamhälle!”
Regeringen tillsatte även en utredning för att undersöka hur offentligheten kunde
agera bättre för att göra villkoren för ideella organisationer bättre. Där uttryckte vi:
○ Behovet av fortbildning inom offentliga institutioner när det kommer till
ideella föreningar. Det är orimligt att förvänta sig att ideella föreningar ska
betala marknadshyror på samma villkor som företag. Det är också orimligt
att en kommun ska veta vad fotboll och teater är, men inte vad spel är.
○ Vi ser det som problematiskt och oroväckande att finansiering mer och mer
utgår ifrån projekt, vilket gör att organisationer måste styra om energi från
verksamhet till att bli professionella projektansökningsförfattare. Varje
timme som läggs på att administrera, rapportera och fylla i mallar är tid som
skulle kunna läggas på vårt, ur statens synvinkel huvudsakliga, uppdrag: att
organisera och utbilda demokrati.
○ Det har funnits viskningar om att byråkratisera och reglera ideell sektor på
ett sätt som vi ser som direkt hämmande. Trots att vi i Sverok ägnat hela vår
organisations livstid åt att göra det enklare och mer fokuserat på det viktiga i
att driva en förening är det fortfarande inte tillräckligt enkelt. Det vore att gå i
helt fel riktning och det skulle slå hårt mot ungdomsrörelsen.
○ Att organisering i grunden ska vara lika mycket värd. Idag lever vi i ett system
som säger att idrott är värt 4 gånger så mycket som allt annat. Och dessutom
är “allt annat” ofta en snäv definition som exkluderar ungdomsverksamhet
och framförallt motverkar nya former av verksamhet allt eftersom att den
dyker upp.
○ Vi ställde oss bakom förslaget om att Resegaranti inte ska omfatta ideella
föreningar som anordnar resor för medlemmar. Inte främst för att vi
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omfattas utan främst i solidaritet med Scouterna och andra organisationer
som har drabbats av detta under året.
○ Behovet av att göra det lättare att hyra mark av Fortifikationsverket.
“Torvutvinningens och torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan”
Det är lite oklart varför vi blev inbjudna att svara på denna remiss, som inte rör oss
eller vår verksamhet nämnvärt utan snarare om hur framtidens torv ska brytas.
Däremot svarade vi eftersom att vi hade blivit tillfrågade. Vi hittade en passage där
vi kunde trycka på vikten av att i bedömningen av huruvida ett torvuttag får göras
att det är viktigt att ta med huruvida området används för ideell verksamhet i
allmänhet och lajv, airsoft, geocaching samt paintball i synnerhet.
“Regional indelning – tre nya län”
Staten har lämnat förslag på att Sverige ska ombildas från dagens 21 regioner och
landsting till 6 storregioner. I vårt remissvar valde vi att till stor del spegla det svar
som Ax - Amatörkulturens samrådsgrupp skickade in. Utöver det valde vi att trycka
extra på behovet av att undersöka reformens påverkan på ideella föreningar, ett
område som tyvärr nämns mer i förbifarten än djupgående.

Vi fick också förslaget till ny kulturplan för Värmland tillsänd och vi svarade på den, även
om vi inte var en av de officiellt tillfrågade instanserna. Det var positivt att se att de för
första gången valt att lyfta in spelkultur i sina skrivelser. Tyvärr var det en begränsad del
och ganska onyanserad sådan, så vårt svar gick i huvudsak ut på att förklara den enorma
bredd och flora som finns i begreppet spelkultur.
Vi har under året varit en del av Rådet för framtagande av nationellt skogsprogram, både i
själva programrådet men även i en av de fyra arbetsgrupperna som har tagit fram förslag.
Målet är att ta fram en nationell strategi för hur staten ska förhålla sig till landets skog i alla
avseenden. Vårt huvudsakliga fokus har varit att bredda bilden av vad skogen används till,
som i mycket varit begränsat till “hugga, ströva, skjuta och plocka”. (Då menas det att hugga
träd och skjuta djur, inte hugga med boffersvärd och skjuta med kulor av plast och färg.)
Det har varit ett stort arbete att bara lyfta in det i medvetandet att skogen är en arena för
spel och annan ideell verksamhet. Ett av detaljförslagen har varit att kartlägga skogens
sociala värden och förenkla hyrande av mark genom att offentliggöra kartdata, samordna
kontakt och på andra sätt göra det lätt för ideella föreningar att bedriva verksamhet.
Innan sommaren hade vi ett möte med Kulturminister Alice Bah Kuhnke där vi
presenterade Sverok som organisation och spel som kulturform. Det var ett mycket
uppskattat möte från båda sidor som ledde till att vi blev inbjudna till att delta i
arbetsgruppen som ska vara rådgörande i framtagningen av en ny kulturarvsproposition
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samt att kulturministern öppningstalade på releasen av boken “Föräldrar och e-sport”.
Förbundsstyrelsen har bland annat representerat på följande sammanhang:
● Politikerveckan i Almedalen
● Sveriges fritids- och kulturförenings erfarenhetskonferens talade vi om spelhobbyns
särart
● Bygdegårdarnas årsmöte deltog vi för att berätta om Sverok
● Nordsken talade vi på stora scenen om Code of Conduct
● På Dreamhack uppträdde vi i en monter tillsammans med Friends och
medlemsföreningar som fick chansen att visa upp sin verksamhet
● Studiefrämjandets framtidskonferens
● Riksförbundet Unga Musikanters årsmöte
● Sveriges Elevkårers årsmöte
● Svenska Celiakiförbundet när de behövde hjälp i samband med ett styrelsemöte
● Nästan samtliga distriktsårsmöten
● Arbetsgruppen för Studiefrämjandets framtagning av plan för arbetet med att
stärka medlemsorganisationernas roll
● Studiefrämjandets nationella träff för spelkulturhandläggare
● GothCon
● Ungdomspolitiska rådet
● Forum Syds årsmöte
● Linköpings kommunfullmäktige för att föreläsa om e-sport
● Seminarium på Tekniska Museet
● Förmöte för uppstart av rikskulturförbund
● Gästföreläsning för Högskolan Skövdes linjer för spelutvecklare på temat "Mångfald,
genus och jämställdhet i relation till spelutveckling"
● Ax - Amatörkulturens samrådsgrupp anordnade en utbildning för valberedare där vi
utbildade
● Ideell Arena som sakkunniga
● Mingel med Kulturutskottet
Anmärkningsvärda händelser
Förbundet inledde under året ett samarbete med Världens Barn för att samla in pengar till
välgörande ändamål.
Sveroks helägda dotterbolag Sverok Admin AB gjorde för första gången ett bokslut med en
omsättning på över 1 miljon kronor.
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