
Verksamhetsberättelse 2016

§0. Bakgrund

Detta är styrelsen för Spelkulturföreningen Daaks Ords verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2014. I vår staga från 2014-03-23 står följande under §4: Syfte: 

Att främja spelhobbyn med rollspel som huvudfokus, både inom och utanför föreningen.

Detta syftet har inte ändrats sedan det angivna datumet. 

Utöver stadgan har styrelsen även haft en verksamhetsplan från årsmötet 2016-01-10 att arbeta efter. I 
verksamhetsplanen fanns följande:

§1. Rollspelsmöten
Föreningen skall under året arrangera minst 200 rollspelsmöten. 

§2. Nya medlemmar
Föreningen skall satsa på att få minst fyra (4) nya medlemmar.

§3. Nya rollspel
Testa på minst fem (5) nya rollspel.

§4. Nyårsmöte
Föreningen skall under året arrangera ett nyktert nyårsmöte med stämningsinslag.

§5. Introduktionen
Föreningens skall medverka vid introduktionen vid Högskolan i Skövde. Under introduktionen skall ett antal 
aktiviteter för nya personer arrangeras.

§6. Sju dagar av rollspel
Föreningen skall under Sveroks spellov arrangera Sju dagar av rollspel. Arrangemanget innebär att minst ett 
spelmöte arrangeras under varje dag under veckan. 

§7. Marknadsföring
Föreningen skall synas på så många ställen som möjligt där potentiella medlemmar kan tänkas finnas. 
Exempel på 'marknadsföringskanaler:
– Affischer på högskolan och i studentområdena
– Föreningens hemsida

– Föreningens Facebook-sida
– Föreningens Hemsida
– Affischer på högskolan och studentområdena

§8. Digitalt material
Försöka få upp så mycket som möjligt av föreningens material digitalt så att det lättare kan kommas åt av 
medlemmarna.

§9. Andra verksamhetsgrenar
Arrangera minst två (2) LAN under året.
Arrangera minst två (2) filmkvällar under året.

§10. Workshop
Föreningen skall testa på att arrangera workshops, exempelvis för rollspels- och världsbyggande.



§1. Rollspelsmöten
Föreningen har under året arrangerat över 200 rollspelmöten. 

§2. Nya medlemmar
Föreningen har inte fått in fyra (4) nya medlemmar.

§3. Nya rollspel
Har testat på över fem (5) nya rollspel.

§4. Nyårsmöte
Föreningen har under året arrangera ett nyktert nyårsmöte med stämningsinslag.

§5. Introduktionen
Föreningens har medverka vid introduktionen vid Högskolan i Skövde.  Och under introduktionen har ett 
flertal aktiviteter för nya personer arrangeras.

§6. Sju dagar av rollspel
Föreningen har under Sveroks spellov arrangerat Sju dagar av rollspel. Arrangemanget var dock ingen större
succe, och kommer detta år ersättas med något mindre.

§7. Marknadsföring
Föreningen har synts på följande 'marknadsföringskanaler:

• Affischer på Högskolan i Skövde och i studentområdena
• Föreningens Facebook-sida
• Föreningens hemsida

§8. Digitalt material
Föreningen har fått in en del nytt digitalt material.

§9. Andra verksamhetsgrenar
Föreningen har arrangerat mer än två (2) LAN under året.
Föreningen har arrangerat mer än två (2) filmkvällar under året, dock inga som varit officiella.

§10. Workshop
Föreningen har under året testat på att arrangera workshops, exempelvis för rollspels- och världsbyggande. 

Därtill har föreningen ingått i ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, fått en mindre rabatt på alla 
inköp hos butiken Game Maniacs, och har hyrt en egen lokal att vistas i.


