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VERKSAMHETSPLAN FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2020
§ 3 i stadgan, Sävspels syftesparagraf:
”Föreningens syfte är att initiera skapande verksamheter och arrangera aktiviteter inom
spelkulturen, såsom:
• Att arrangera och stödja rollspels-, bordspels- och dataspelsevenemang.
• Att organisera ungdomar och vuxna, med ett generationsöverskridande perspektiv.
oberoende av kön, etnisk och social tillhörighet för arbete med dessa verksamheter.”
Sävspel vill…
… att fler unga ska testa på spelhobbyn inom rollspel och bordspel. Detta för att fler ska få upp
ögonen för en hobby som många inte vet finns eller vågar testa.
… att fler unga ska få en chans att engagera sig i föreningslivet samt få testa på att sitta i en
styrelse och förstå hur en demokrati fungerar.
… att ungdomar ska ha något att göra på kvällstid eller skollov tillsammans med andra som har
samma intressen. Detta genom att arrangera spelkvällar och konvent som är öppna för alla.
… att vi ska nå ut till de som bor i Sävar med omnejd att Sävspel är den lokala spelföreningen i
Sävar.
… samarbeta med andra ungdomsorganisationer både lokalt och regionalt.
… vara ett stöd för människor som känner sig utanför och ensamma genom att bjuda in till
spelkvällar som är öppna för alla.

Organisation
Föreningen kommer inför verksamhetsåret 2020 lägga mycket fokus på att arrangera 20årsjubilieet för SävCon och att börja arbeta med olika målsättningar för föreningen. Styrelsen för
2019 har beslutat om nya tydliga roller i föreningsstyrelsen.

Planerade arrangemang 2020
21 feb
18–19 apr
29 okt – 1 nov

Årsmöte
PåskCon VII
SävCon XX

Sävar
Sävar
Sävar
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Övriga arrangemang där vi medverkar 2020
?
21 – 23 maj
Höst
?

Fräcka fredag
Nordsken
2 Days in Umeå
Sveroks Riksmöte

Sävar skola
Skellefteå
Umeå
?

Fler arrangemang kan tillkomma under året.

