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SPELFÖRENING I SKOLAN
PENGAR OCH STÖD TILL UNGA SPELARE

NI BESTÄMMER VAD OCH HUR
Vi på Sverok vet att det är bäst att spela tillsammans.
Men det är inte bara kul, det är smart också. Som
spelförening får ni 1750 kronor av Sverok + 30
kronor per medlem. Alla i föreningen kommer vara
försäkrade vid era aktiviteter, och har ni dyr utrustning
så hjälper vi er försäkra den med.

FEM ENKLA STEG
Allt ni behöver är ett namn och bestämma er för vad
ni vill göra med er förening. Sen så kan ni registrera er
på starta.sverok.se.
1. Samla minst tre vänner och välj ett föreningsnamn
2. Gå till starta.sverok.se och följ instruktionerna.
3. Läs igenom och välj Sveroks standardstadgar om ni
vill slippa skriva egna.
4. Rösta fram vem som ska vara ordförande,
kassör, vice ordförande och revisor och fyll i
personuppgifterna för de personerna.
5. Skicka in uppgifterna och börja spela!

Startbidraget kommer när er första verksamhetsrapport
blivit godkänd.

DETTA GJORDE ANDRA ELEVER

LAN MED HELA KLASSEN
Efter att ha spelat Fortnite tillsammans under ett år
valde Pontus, Misha och Ali att starta en LAN-förening
tillsammans. De pratade med sina klasskamrater
som ville vara med och nu har de en förening med
60 medlemmar som spelar varje fredag efter skolan.
De använder sitt bidrag till extra musmattor till hela
föreningen.

NYA SPEL TILL EGEN SPELFESTIVAL
Zara och hennes två systrar startade en brädspelsförening. De köpte nya spel för pengarna de fick av
Sverok och har planerat en brädspelsdag för hela
Zaras skola.

EGEN MINECRAFTSERVER
Sam, som är lärare, lade märke till att många elever
spelade Minecraft på skolan. Så Sam samlade alla
spelare under en håltimme och hjälpte dem starta
en spelförening. Pengarna från Sverok använder
föreningen för att driva en egen server.

ZOMBIELAJV
Klassen 8b på en skola
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startade

en

lajvförening tillsammans.
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de

ett

skolan

zombielajv
och

alla
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lärare

fick spela zombies. Med
stödet från Sverok kunde
de

köpa

fejkblod

och

smink. De planerar redan
sitt nästa lajv

LÄRARHJÄLP
Fyra kompisar i Stockholm startade förening
så att de skulle ha råd att
köpa färger när de målade Warhammer. Föreningen kunde sedan, med
hjälp av träslöjdsläraren,
bygga

figurspelsterräng

och starta en liga på skolan med fina priser.

HJÄLP OM NÅGOT GÅR SÖNDER
När Kim och Moa spelade paintball med sin förening
sprang de in i varandra och deras utrustning skadades.
De fick tillbaka pengar för den skadade utrustningen
eftersom de skrivit en eventförsäkring genom Sverok.

GÖR ALLT ONLINE
I södra Sverige hjälpte
en pappa sin dotter och
hennes vänner att starta
en Star Stable-förening.
Nu har de gemensamma
träffar

där

de

spelar

tillsammans. När det är
dags för årsmöte så håller
de mötet online, så att
medlemmar utanför stan
också kan vara med utan
att behöva resa.

SY COSPLAY I SLÖJDEN
Linnea, Elsa och Jon syr cosplay i slöjden och kunde
med sin nystartade förening köpa in material som
saknades i skolan. De fick också pengar över så att de
kunde åka på en cosplayfestival tillsammans.

NI BESTÄMMER VAD NI VILL GÖRA
Andra föreningar har köpt fika, brädspel, böcker,
lajvsvärd, konsoller, tårta och mycket mer. Det
viktiga är att föreningen tillsammans bestämmer vad
pengarna ska gå till.
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SVEROK – SPELHOBBYFÖRBUNDET
SVERIGES STÖRSTA UNGDOMSFÖRBUND
Våra medlemmar organiserar sig i
föreningar och samlar, utvecklar och
sprider spelkulturen. De huvudsakliga
verksamheterna utgörs av e-sport,
LAN, cosplay, rollspel, lajv, figurspel
och bordsspel bland många andra.
Sverok arbetar aktivt med att främja och
tillgängliggöra spelhobbyn för så många
som möjligt.

Hitta en förening nära dig med
Spelkartan.se

Vi heter Sverok i alla våra sociala medier
KOM IGÅNG PÅ STARTA.SVEROK.SE! — @SVEROK — FACEBOOK.COM/SVEROK

