Verksamhetsrapport för år 1 av projektet Spelens hus
Antal medlemsföreningar: 16 samt 10 avdelningar.
Uppförandekod: h
 ttp://www.spelenshus.se/hem/var-uppforandekod/
Stadgor: h
 ttp://www.spelenshus.se/hem/vara-stadgar/ togs fram gemensamt av
medlemmarna inför bildandet av organisationen.
Events utöver den regelbundna verksamheten
Retrospelsfestivalen, Malmöfestivalen, “Nörd på pride” på Regnbågsfestivalen,
Sommarfesten, Invigningen av Spelens hus, Nördloppis, Jul på Spelens hus, Öresund
Cup i bordshockey, Julspelshelg, föreläsningar, workshops, tecknarkursen “Hur man
tecknar manga” för både nybörjare och avancerade, utställning tillsammans med
tv-spelsmuséet WASD.
Projektmål
-Att skapa en möteplats för Malmös unga spelintresserade.
Vi har inte bara skapat en mötesplats, men en trygg mötesplats, som konstant utvecklas efter
medlemmarnas och besökarnas önskemål.
 -Att knyta femton föreningar till Spelens hus under första året.
Vi har i dagsläget 16st föreningar, som har regelbundna träffar på Spelens hus. Vi jobbar för
att få alla föreningar att uppnå kraven för att kunna registrera sig hos Fritidsförvaltningen.
-Att skapa strukturer för Malmöligor i olika TV- och datorspel.
Vi har under år ett inte jobbat med denna punkt utan har istället satt grunden för att kunna
börja med detta under år två. Just nu är vi i anställningsprocessen av en person, som ska
jobba med jämställdhet och e-sport. Denna process inkluderar att prata med
näringslivsaktörer och idéburen sektor för att kunna ta fram mål, som omfattar hela Malmö
och inte bara Spelens hus.
-Att knyta fem indieutvecklare till Spelens hus under första året.
Vi har under året haft fyra olika indieutvecklare, som haft fast kontorsplats på Spelens hus.
Just nu har vi tre kvar då en valde att gå vidare och utveckla sin egen verksamhet. Utöver
detta har vi haft några olika programmerare under året, som lånat kontorsplats, samt haft
ett game jam, som drog ca 20 olika indieutvecklare. Det finns planer på att arrangera ännu
ett game jam under 2016.
-Att få 3000 unika besökare under första året.

Vi har uppnått 3000 unika besökare, men jobbar på ett digitalt system för att kunna
registrera detta i framtiden.
-Att skapa en TV- och datorspelshistorisk utställning och museipedagogisk verksamhet.
Vi har haft en utställning tillsammans med WASD och kommer ha en till tillsammans med
Våra Gårdar. Inför nästa år planerar vi att arrangera en tillsammans med både WASD och
Våra Gårdar.
-Att bidra till en ökad integration mellan ungdomar från olika samhällsklasser och med
skilda bakgrunder i Malmö.
Vi har inlett samtal med föreningar som tex Somaliska regnbåge och Malmös solidariska
ungdomar, som båda är föreningar på Rosengård. Vi har även fortsatt vår satsning med att
vara aktiva på fritidsgårdar för att nå ut.
Vi hade Jul på Spelens hus, som innebar att vi höll öppet 11:00 - 23:00 och erbjöd alla gratis
mat och julklappar. Detta finanserade vi via våra kontakter inom spelvärlden. Vi riktade oss
till ungdomar, som har problem hemma och personer, som inte har någon att fira jul med.

Artiklar om oss:
http://www.sydsvenskan.se/familj/forsta-konsolen-stakade-ut-banan/
http://malmo.lokaltidningen.se/umgange-med-manga-regler-/20150930/artikler/710019995/199
6
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/malmo-ar-asbra-for-alla-sorters-nordar/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6209425
http://www.hd.se/noje/2015/06/28/-cosplay-utmanar-granserna/
http://lokaltidningen.se/tio-ar-av-nordkultur-/20150511/artikler/705139725/1465
http://www.fria.nu/artikel/117272
http://www.sydsvenskan.se/skane/abdullah-kopte-alis-stulna-telefon---nu-ar-de-vanner/
http://www.sydsvenskan.se/skane/vi-sitter-inte-bara-i-ett-morkt-rum-och-spelar/
http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/malmoe-aer-sveriges-foereningsvaenliga
ste-kommun-1118508
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/spelens-hus-lockar-hundratals
http://www.skd.se/2015/01/04/hus-for-alla-sorters-spel/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/jag-alskar-gemenskapen/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/spelnordar-i-skyltfonster/

Ekonomisk Rapport år 1,
från start och till överlämningen från MEGA till Spelens hus
Kostnadsslag:

Summa:

Projektlöner *

421196

Hyra

193042

El

24093

Internet

2993

Larm

8255

Möbler

27305,7

Marknadsföring **

38957,51

Administration ***

35055,03

Elektronik ****

51437,27

Övrigt

7355,6

Totalt:

809690,11

* 3st olika anställda under året.
** Skyltar till Spelens hus är den stora kostnaden vi har haft, sedan är rollups och
liknande material.
*** Vi har haft en auktoriserad revisor som har kostat 20 000. (Begäran av MEGA)
**** större delen av denna posten har varit utrustning till vår studio.

