
Spelkultur för alla  Sverok Västs

distriktsbrev September 2016

I distrikssbrevet för september kan du läsa mer

om:

• Hexis  spelevenemanget för alla

• Glöm inte rösta i ombudsvalet!
• Sök pengar till Spellovet

• Det Spelar Roll Halland
• Elias är tillbaka!
• Nätverk för integration
• Spela för Världens Barn

Hexis  spelevenemanget för alla 
Mindre än en månad kvar tills Espelsevenemanget Hexis drar

igång! Den 2325/9 smäller det! Såhär skriver dom själva:

"Med över 600 LANplatser, ett stort aktivitetsområde,

spännande turneringar och mycket annat skoj kommer Hexis

sätta Göteborg på spelkartan." Det tror vi också!

Gratis inträde för alla och för 390: får man en datorplats.

Föreningar som bokar mer än 10 platser får rabatt  för mer

information kontakta Kevin Hoogendijk på

kevin.hoogendijk@newgame.se. Dom 50 första som bokar

biljett genom den här länken får också 10% rabatt!

På http://hexis.nu/ kan du få mer information och köpa

biljetter.

Sök pengar till Spellovet
Glöm inte att ni kan söka pengar från Studiefrämjandet för

Spellovsaktiviteter senast den 30/9! Temat för i år är

Integration och det finns en pott på 100.000 kr att söka ifrån,

så ta chansen!

För att söka pengarna kontaktar du din lokala avdelning eller

lokala spelkulturhandläggare direkt genom att söka på

kontakter ort för ort på http://www.studieframjandet.se/ eller

hör av dig till Sam Bäfvenberg på sam.bafvenberg@sverok.se

för kontaktuppgifter och tips! Hör också av dig till Sam ifall ni

vill göra något med integrationstema!

Glöm inte rösta i ombudsvalet!
Röstningen i ombudsvalet är i full gång! Din förening

glömmer väl inte bort att rösta? Ni har fram till den 3/9 på

er och ni röstar genom att logga in i eBas.

Ni kan även fortsätta att nominera ombud fram till

röstningen stänger! Det gör ni på https://val.sverok.se/

Vi kommer ha extraöppet i växeln på fredag och lördag 

så ring 01314 06 00 ifall något skulle krångla!

Det Spelar Roll Halland
Vi har fått pengar för att jobba hårt med likabehandlingsfrågor

i Halland! Det spelar roll Halland heter projektet, och ska

fokusera på att arrangera spelträffar som riktar sig mot

underrepresenterade målgrupper inom spelkulturen.

Projektet ska även erbjuda likabehandlingsutbildningar för

föreningar i Halland och starta ett nätverk för

likabehandlingsfrågor.

Vi är såååå peppade!! Mer info kommer snart skickas ut till

föreningar i Halland  men vill du veta mer redan nu kan du

kontakta Sam Bäfvenberg på sam.bafvenberg@sverok.se

eller 07217 32 555.

Elias är tillbaka!
Elias Ytterbrink som tidigare

varit sjukskriven är nu tillbaka

på kansliet! Det betyder att vi

numera har inte mindre än

två regionala

föreningskonsulenter på

Sverok Väst. Tjoho!

Du når Elias på

elias.ytterbrink@sverok.se

eller 070142 92 38.

Gå på Bokmässan gratis!
Sverok ska i år vara med på

Bokmässan och söker dig som

vill stå med oss! I gengäld får

du mat, resa och inträde till

Bokmässan och

seminariepass. Missa inte!

Kontakta Malin Hole på

malin.hole@sverok.se eller på

070142 67 80 för mer

information.

Nätverk för integration
Vi vill hitta alla i Västsverige 

föreningar eller enskilda 

som håller på med spel och

vill jobba för integration!

Sverok Väst sitter på flera

kontakter som bara längtar

efter engagerade

spelmänniskor  hör av er till

sam.bafvenberg@sverok.se

eller 072173 25 55 så

ordnar vi något tillsammans!

Spela för Världens Barn
Sverok samarbetar för första gången med

Världens Barn! Under vecka 3940 kommer alla

Sverokföreningar kunna starta egna

insamlingar till Världens Barn. Såklart hoppas vi

att Väst kommer vara bäst!!

Sveroks förbundsordförande Alexander

Hallberg och förbundssekreterare Tjarls

Metzmaa kommer utföra olika uppdrag ju mer

pengar vi lyckas samla in.

Om ni har något särskilt pinsamt uppdrag ni vill

att dom ska göra går det utmärkt att skicka

förslag till Malin Hole på malin.hole@sverok.se.

Dit kan du även höra av dig ifall din förening vill

vara med i insamlingen!

Detta nyhetsbrev har skickats till som är rapporterad som i föreningen. Uppdatera
föreningens styrelse på ebas.sverok.se om detta inte stämmer. Kontaktperson för

föreningen är .

Ni kan alltid höra av er till Sverok med såväl stora som små frågor kring arbetet med er
förening. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Avsluta prenumeration

http://c.plma.se/?q=003664640010
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http://c.plma.se/?q=003664640043
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Hexis  spelevenemanget för alla 
Mindre än en månad kvar tills Espelsevenemanget Hexis drar

igång! Den 2325/9 smäller det! Såhär skriver dom själva:

"Med över 600 LANplatser, ett stort aktivitetsområde,

spännande turneringar och mycket annat skoj kommer Hexis

sätta Göteborg på spelkartan." Det tror vi också!

Gratis inträde för alla och för 390: får man en datorplats.

Föreningar som bokar mer än 10 platser får rabatt  för mer

information kontakta Kevin Hoogendijk på

kevin.hoogendijk@newgame.se. Dom 50 första som bokar

biljett genom den här länken får också 10% rabatt!

På http://hexis.nu/ kan du få mer information och köpa

biljetter.

Sök pengar till Spellovet
Glöm inte att ni kan söka pengar från Studiefrämjandet för

Spellovsaktiviteter senast den 30/9! Temat för i år är

Integration och det finns en pott på 100.000 kr att söka ifrån,

så ta chansen!

För att söka pengarna kontaktar du din lokala avdelning eller

lokala spelkulturhandläggare direkt genom att söka på

kontakter ort för ort på http://www.studieframjandet.se/ eller

hör av dig till Sam Bäfvenberg på sam.bafvenberg@sverok.se

för kontaktuppgifter och tips! Hör också av dig till Sam ifall ni

vill göra något med integrationstema!

Glöm inte rösta i ombudsvalet!
Röstningen i ombudsvalet är i full gång! Din förening

glömmer väl inte bort att rösta? Ni har fram till den 3/9 på

er och ni röstar genom att logga in i eBas.

Ni kan även fortsätta att nominera ombud fram till

röstningen stänger! Det gör ni på https://val.sverok.se/

Vi kommer ha extraöppet i växeln på fredag och lördag 

så ring 01314 06 00 ifall något skulle krångla!

Det Spelar Roll Halland
Vi har fått pengar för att jobba hårt med likabehandlingsfrågor

i Halland! Det spelar roll Halland heter projektet, och ska

fokusera på att arrangera spelträffar som riktar sig mot

underrepresenterade målgrupper inom spelkulturen.

Projektet ska även erbjuda likabehandlingsutbildningar för

föreningar i Halland och starta ett nätverk för

likabehandlingsfrågor.

Vi är såååå peppade!! Mer info kommer snart skickas ut till

föreningar i Halland  men vill du veta mer redan nu kan du

kontakta Sam Bäfvenberg på sam.bafvenberg@sverok.se

eller 07217 32 555.

Elias är tillbaka!
Elias Ytterbrink som tidigare

varit sjukskriven är nu tillbaka

på kansliet! Det betyder att vi

numera har inte mindre än

två regionala

föreningskonsulenter på

Sverok Väst. Tjoho!

Du når Elias på

elias.ytterbrink@sverok.se

eller 070142 92 38.

Gå på Bokmässan gratis!
Sverok ska i år vara med på

Bokmässan och söker dig som

vill stå med oss! I gengäld får

du mat, resa och inträde till

Bokmässan och

seminariepass. Missa inte!

Kontakta Malin Hole på

malin.hole@sverok.se eller på

070142 67 80 för mer

information.

Nätverk för integration
Vi vill hitta alla i Västsverige 

föreningar eller enskilda 

som håller på med spel och

vill jobba för integration!

Sverok Väst sitter på flera

kontakter som bara längtar

efter engagerade

spelmänniskor  hör av er till

sam.bafvenberg@sverok.se

eller 072173 25 55 så

ordnar vi något tillsammans!

Spela för Världens Barn
Sverok samarbetar för första gången med

Världens Barn! Under vecka 3940 kommer alla

Sverokföreningar kunna starta egna

insamlingar till Världens Barn. Såklart hoppas vi

att Väst kommer vara bäst!!

Sveroks förbundsordförande Alexander

Hallberg och förbundssekreterare Tjarls

Metzmaa kommer utföra olika uppdrag ju mer

pengar vi lyckas samla in.

Om ni har något särskilt pinsamt uppdrag ni vill

att dom ska göra går det utmärkt att skicka

förslag till Malin Hole på malin.hole@sverok.se.

Dit kan du även höra av dig ifall din förening vill

vara med i insamlingen!

Detta nyhetsbrev har skickats till som är rapporterad som i föreningen. Uppdatera
föreningens styrelse på ebas.sverok.se om detta inte stämmer. Kontaktperson för

föreningen är .

Ni kan alltid höra av er till Sverok med såväl stora som små frågor kring arbetet med er
förening. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Avsluta prenumeration
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• Glöm inte rösta i ombudsvalet!
• Sök pengar till Spellovet

• Det Spelar Roll Halland
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Hexis  spelevenemanget för alla 
Mindre än en månad kvar tills Espelsevenemanget Hexis drar

igång! Den 2325/9 smäller det! Såhär skriver dom själva:

"Med över 600 LANplatser, ett stort aktivitetsområde,

spännande turneringar och mycket annat skoj kommer Hexis

sätta Göteborg på spelkartan." Det tror vi också!

Gratis inträde för alla och för 390: får man en datorplats.

Föreningar som bokar mer än 10 platser får rabatt  för mer

information kontakta Kevin Hoogendijk på

kevin.hoogendijk@newgame.se. Dom 50 första som bokar

biljett genom den här länken får också 10% rabatt!

På http://hexis.nu/ kan du få mer information och köpa

biljetter.

Sök pengar till Spellovet
Glöm inte att ni kan söka pengar från Studiefrämjandet för

Spellovsaktiviteter senast den 30/9! Temat för i år är

Integration och det finns en pott på 100.000 kr att söka ifrån,

så ta chansen!

För att söka pengarna kontaktar du din lokala avdelning eller

lokala spelkulturhandläggare direkt genom att söka på

kontakter ort för ort på http://www.studieframjandet.se/ eller

hör av dig till Sam Bäfvenberg på sam.bafvenberg@sverok.se

för kontaktuppgifter och tips! Hör också av dig till Sam ifall ni

vill göra något med integrationstema!

Glöm inte rösta i ombudsvalet!
Röstningen i ombudsvalet är i full gång! Din förening

glömmer väl inte bort att rösta? Ni har fram till den 3/9 på

er och ni röstar genom att logga in i eBas.

Ni kan även fortsätta att nominera ombud fram till

röstningen stänger! Det gör ni på https://val.sverok.se/

Vi kommer ha extraöppet i växeln på fredag och lördag 

så ring 01314 06 00 ifall något skulle krångla!

Det Spelar Roll Halland
Vi har fått pengar för att jobba hårt med likabehandlingsfrågor

i Halland! Det spelar roll Halland heter projektet, och ska

fokusera på att arrangera spelträffar som riktar sig mot

underrepresenterade målgrupper inom spelkulturen.

Projektet ska även erbjuda likabehandlingsutbildningar för

föreningar i Halland och starta ett nätverk för

likabehandlingsfrågor.

Vi är såååå peppade!! Mer info kommer snart skickas ut till

föreningar i Halland  men vill du veta mer redan nu kan du

kontakta Sam Bäfvenberg på sam.bafvenberg@sverok.se

eller 07217 32 555.

Elias är tillbaka!
Elias Ytterbrink som tidigare

varit sjukskriven är nu tillbaka

på kansliet! Det betyder att vi

numera har inte mindre än

två regionala

föreningskonsulenter på

Sverok Väst. Tjoho!

Du når Elias på

elias.ytterbrink@sverok.se

eller 070142 92 38.

Gå på Bokmässan gratis!
Sverok ska i år vara med på

Bokmässan och söker dig som

vill stå med oss! I gengäld får

du mat, resa och inträde till

Bokmässan och

seminariepass. Missa inte!

Kontakta Malin Hole på

malin.hole@sverok.se eller på

070142 67 80 för mer

information.

Nätverk för integration
Vi vill hitta alla i Västsverige 

föreningar eller enskilda 

som håller på med spel och

vill jobba för integration!

Sverok Väst sitter på flera

kontakter som bara längtar

efter engagerade

spelmänniskor  hör av er till

sam.bafvenberg@sverok.se

eller 072173 25 55 så

ordnar vi något tillsammans!

Spela för Världens Barn
Sverok samarbetar för första gången med

Världens Barn! Under vecka 3940 kommer alla

Sverokföreningar kunna starta egna

insamlingar till Världens Barn. Såklart hoppas vi

att Väst kommer vara bäst!!

Sveroks förbundsordförande Alexander

Hallberg och förbundssekreterare Tjarls

Metzmaa kommer utföra olika uppdrag ju mer

pengar vi lyckas samla in.

Om ni har något särskilt pinsamt uppdrag ni vill

att dom ska göra går det utmärkt att skicka

förslag till Malin Hole på malin.hole@sverok.se.

Dit kan du även höra av dig ifall din förening vill

vara med i insamlingen!

Detta nyhetsbrev har skickats till som är rapporterad som i föreningen. Uppdatera
föreningens styrelse på ebas.sverok.se om detta inte stämmer. Kontaktperson för

föreningen är .

Ni kan alltid höra av er till Sverok med såväl stora som små frågor kring arbetet med er
förening. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Avsluta prenumeration
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