Distriktsbrev april 2017
I distrikssbrevet för april kan du läsa mer om:
•

Rapportering ger klirr i kassan

•

Sverok <3 Pride

•

Sommarlovsaktiviteter

•

Lediga lokaler

•

Ny styrelse?

•

Arrangörskonferens

•

Kontakta oss

Rapportering ger klirr i kassan

Nu är det hög tid att rapportera in era uppgifter i eBas så att ni kan få ert bidrag utbetalt!
Det som ni behöver rapportera är er verksamhet, ert årsmöte och era medlemmar. Tveka
inte att höra av er till oss med frågor! För mer guidning om rapportering kan ni också följa
knappen "Läs mer om hur rapporteringen går till" när ni loggat in på eBas.

Nytt inför rapporteringen 2017
Inför rapporteringen av verksamhetsåret 2017 har en mindre förändring skett. Det innebär
att ni som förening måste ha verksamhet minst 2 gånger per år, med minst en
veckas mellanrum. Att den verksamheten genomförts intygar ni i eBas med ett enkelt
klick.
Sista dagen att rapportera in sina uppgifter för 2017 kommer att vara 1/1 2018, så
det är extra viktigt för er att göra detta i tid!

Sverok <3 Pride

Nu när vi lämnar den mörkare årstiden bakom oss är det viktigt att minnas att efter regn
kommer regnbågar! Och regnbågsäsongen är snart här! Med det menas förstås alla
underbara Pridefestivaler.
HBTQ + frågor och Pride är väldigt viktigt för Sveroks inkludering. Förbundet vill sprida och
arbeta för visionen ”På egna villkor och genom vår ideella kraft. En stark och levande
spelhobby.” Vi tror att spelkulturen är en viktig plattform för HBTQ+ frågor, vi uppmuntrar
därför distrikten att engagera sig och sina föreningar i lokala pridefestivaler.
Vill er förening delta i en Pridefestival under 2017? Sverok Väst hjälper er mer än gärna
med ert deltagande, genom kontaktetablering, material och annat ni kan tänkas behöva.
För mer info, gå till Sveroks arrangörsguide till Pride.
QueerUp, Kungsbacka, 1719 maj
West Pride, Göteborg, 711 juni
Borås Pride, 1517 juni
Falkenberg Pride, 1719 juni
Pride Varberg, 1 juli
Uddevalla Pride, 1820 augusti
Bollebygd Pride, 2527 augusti
Skövde pride, 2930 september
Hamburgsund Pride  datum för 2017 TBA
DynaCon, Göteborg, november

Sommarlovsaktiviteter
Planerar er förening att ha aktiviteter på
sommaren? Om de riktar sig mot barn
under 15 år så kan ni söka bidrag för detta
hos era kommuner  hör av er till deras
kultur/fritidsförvaltning. Men skynda er, för
många kommuner har deadline redan nu i
april!
Här kan ni se hur mycket respektive
kommun har fått. Vi hjälper er såklart att
komma i kontakt med kommunen eller söka
bidraget om ni vill.

Lediga lokaler
Bygdegårdarna i Halland vill
utöka sin
ungdomsverksamhet och
hoppas kunna hitta
spelföreningar som vill
använda sig av deras lokaler.
Winwin! Låter det
intressant? Skicka ett mail till
Helena Werdien.
Ni vet väl att vi på Sverok
Väst gärna hjälper er att hitta
passande lokaler? Tveka inte
att höra av er!

Arrangörskonferens
Börjar ni känna paniken?

Sverok och SJ arrangerar en
konferens för arrangörer

Studiefrämjandet Väst håller

inom spelhobbyn! Fördjupa

regelbundet utbildningar för
förtroendevalda i föreningar.
Låt dom guida er genom

dina kunskaper inom
finansiering, projektledning,
marknadsföring, vision och
event design.

Ny styrelse?

föreningslivets djungel! Läs
mer här.

Tid: 13e maj kl 1017
Plats: Vasagatan 10,
Stockholm
Resa, mat och deltagande är
gratis! Läs mer här.

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

