
SVEROK
Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 80 000 medlemmar i 1 200 föreningar 
över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och 
driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet 
tillsammans. Våra grenar är brädspel, figurspel, kortspel, rollspel, e-sport, LAN, TV-
spel, airsoft, lajv, laserspel, paintball, fantastik samt asiatisk popkultur och cosplay.
Sverok får en stor del av sina intäkter från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhälles- frågor. Statens syfte med detta bidrag är att stödja ungdomars 
självständiga organisering och inflytande i samhället. Detta gör vi genom att fördela 
stödet bland medlems- föreningarna och därmed låta medlemmarna ta direkt 
ansvar för gemensamma resurser. Sverok strävar också efter att vara ett så 
transparent förbund som möjligt där det är enkelt att vara delaktig i förbundets 
demokratiska processer.
Förutom själva spelandet kännetecknas Sverok av enkel administration samt ett 
stort ideellt engagemang. Genom att göra det administrativa till en naturlig del utan 
onödigt krångel kan större vikt läggas på spelande och på arrangemang av olika slag.

Bidrag från Sverok
Genom Sverok kan din förening få fler olika bidrag:
Ungdomsföreningsbidrag – För föreningar med minst 60 % medlemmar i åldern 6–25
Träffbidrag – För föreningar som arrangerar öppna träffar
Lokalbidrag – För föreningar med föreningslokal

Varje förening tillhör även ett distrikt beroende på var i landet den har sin sätesort. I 
Skåne heter distriktet Sverok Skåne och om din förening arrangerar tillsammans 
med dem så kan de gå in med ekonomiskt stöd samt hjälpa till med andra sponsorer 
och PR.

Hur blir min förening medlem i Sverok?
På sidan http://starta.sverok.se/ kan du starta en förening om ni är minst tre 
personer. Om ni redan har en förening kan den bli medlem i Sverok via samma sida. 
Be gärna vår föreningskonsulent Samir Arabi-Eter, som även jobbar på Spelens 
hus, om hjälp.



Bankkonto 
Genom att vara anslutna till Sverok kan ni även enkelt skaffa ett bankkonto hos 
Nordea. Ni behöver fylla i ett par blanketter, som ni hittar på sverok.se.

Malmö stads fritidsförvaltning
Fritidsförvaltningen i Malmö betalar ut stöd för bland annat: medlemsträffar, 
lovaktiviteter, arrangemang och utbildning. För att få tillgång till dessa bidrag måste 
föreningen först registreras hos fritidsförvaltningen. Använd ansökningsformulären, 
som du hittar här i pärmen, om din förening uppfyller villkoren nedan:

● är demokratiskt uppbyggd.
● är öppen för alla som vill bli medlemmar.
● bedriver ideell verksamhet huvudsakligen i Malmö.
● har stadgar som godkänts av medlemmarna.
● har en stadgeenlig vald styrelse.
● arbetar för att motverka diskriminering p.g.a. kön, ursprung, religion etc.
● bedrivs i godkända lokaler.

Följande dokument och uppgifter ska bifogas i ansökan till fritidsförvaltningen.

● Formuläret Ansökan om registrering hos fritidsförvaltningen.
● Formuläret Uppgifter till föreningsregistret på Internet.
● Blankett för aktuellt Aktivitetsschema eller utförlig verksamhetsplan.
● Föreningens stadgar.
● Justerat protokoll från mötet då föreningen bildades eller senaste 

årsmötesprotokoll. I årsmötesprotokollet ska det framgå att verksamhets- 
och revisionsberättelsen är godkänd samt att styrelsen beviljats 
ansvarsfrihet.

● Uppvisande av medlemsförteckning innehållande namn, adress och 
födelsedata (6 siffror). Har föreningen mer än 50 aktiva medlemmar som är 
mellan 4-25 år och som betalar en personlig medlemsavgift om lägst 40 



kr/medlem och år kan föreningen få ett Startbidrag på 10 tkr. 7 tkr om ni 
har minst 15 medlemmar. Medlemsförteckningen kan uppvisas vid möte eller 
granskning.

● Organisationsnummer (detta ansöker ni om hos Skatteverket, formulär 
finns i denna pärm)

● Bankgiro- eller plusgirokonto (det kan föreningen få genom Sverok)
● Medlemsavgift på minst 40 kr/år.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är ett studieförbund och de håller på med folkbildning. Det finns 
tre olika typer av folkbildningsverksamhet ni som förening/grupp kan göra: 
studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang. Från 
Studiefrämjandet kan ni få hjälp med bland annat material, lokaler, planering och 
kontakter och utbildningar för era föreningar. För att komma igång med cirklar och 
kulturarrangemang så måste ni först ta kontakt med Studiefrämjandet, så hjälper de 
er.

Studiecirkel
Om ni är minst 3 personer (13 år eller äldre), som vill lära er något tillsammans kan 
ni starta en studiecirkel. Minimikraven för att er studiecirkel ska bli godkänd är att:
-> ni är minst 3 personer över 13 år
-> ni har ett mål med vad ni vill lära er och en skriven studieplan
-> ni måste ses minst 3 gånger under ett kalenderår
-> cirkeln pågår i minst 9 studietimmar (1 studietimme = 45 min) under ett 
kalenderår
-> varje träff måste pågå i minst 1 studietimme & ha 3 godkända deltagare 
närvarande

Inom studiecirkeln kan ni max ses 3 ggr/vecka á 4 studietimmar och ni ska helst inte 
vara fler än 12 personer. Ni kan max ses 480 studietimmar på ett kalenderår. För att 
en deltagare ska vara godkänd måste personen ha varit med någon utav de 3 första 
gångerna cirkeln ägde rum. Man måste ange sina personuppgifter för att kunna vara 
med i cirkeln.

Kulturarrangemang



Kulturarrangemang är t.ex. föreläsningar, uppträdanden, föreställningar, 
filmvisningar, dans, sång, utställningar osv. Dom ska utformas på ett sätt så att de 
bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. Villkor:
-> arrangemanget ska pågå i minst 30 minuter
-> arrangemanget ska utannonseras i förväg genom, t.ex. affisch/hemsida/egna 
nätverk 
-> studiefrämjandets roll som anordnare ska framgå
-> en representant för Studiefrämjandet finns närvarande, t.ex. någon från 
föreningen
-> det framförs inför minst 5 personer, utöver studieförbundets representant

Annan folkbildningsverksamhet
Om ni t.ex. håller i en workshop, prova-på dag eller helgkurs så kan man ha det som 
annan folkbildningsverksamhet eftersom man kan ses både oftare och mer sällan än 
i en studiecirkel. Ni måste ta personuppgifter på alla som är med. Villkor:
-> ni måste vara minst 3 personer
-> ni måste vara minst 6 år gamla


