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Förord
Hej kommunen (och alla andra)!

Rebecka heter jag och jag gillar att spela spel. Det finns faktiskt himla 
många andra unga engagerade människor som gillar just det de också. Unga 
människor som på olika sätt går ihop för att tillsammans skapa den mest 
fantastiska fritid för sig själv och sina kompisar. Unga människor som just 
nu går världens bästa demokratiutbildning, genom att starta och driva egna 
ideella föreningar där de röstar, följer stadgar, budgeterar och allt sånt som hör 
föreningslivet till. Många av dessa föreningar driver egna föreningslokaler som 
är som ungdomsdrivna fritidsgårdar. De är den här ungdomsgenerationens 
absolut snabbast växande folkrörelse. Häftigt, eller hur?

Vi tycker att det är jättebra att just de här föreningarna finns. Att den som 
är ung i Sverige idag ska ha mycket olika saker att välja mellan att göra på 

sin fritid. Och finns inte det man vill göra ser vi till att det i alla fall 
ska vara enkelt att starta upp en egen spelförening och att driva den 
tillsammans med sina vänner. För det är så att unga ibland behöver 
lite extra stöd för att komma igång med det de vill göra. Det kan 
handla om ett enkelt grundbidrag till varje förening, några hjälpande 
ord, tips på hur man hittar någonstans att vara eller så. Ofta krävs 
det ganska lite, men det man ger resulterar i en helt fantastisk 
handlingskraft.

Vi i Sverok har pratat med närmare hundra av Sveriges 
spelföreningar för att se hur de resonerar kring det här med 
kommunen, och i den här rapporten delar vi med oss av det vi 
hittade.

Rebecka Prentell
Förbundsordförande, Sverok

Ansvarig utgivare: Sverok
Redaktör och formgivning: Martin Ackerfors
Linköping, juni 2012
www.sverok.se

Källor och vidare läsning
Med vilket syfte, LSU
Allt börjar med oss, Lunds kommun
Värt mer än du tror, Stockholms Ungdom
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Inledning
Ett starkt föreningsliv gör varje kommun till en attraktiv plats att bo och verka 
på och gör närområdet levande. Det är däremot inte en självklar inställning, 
vare sig när man frågar kommunerna eller föreningarna. Gapet mellan 
föreningslivet och kommunerna visar sig i många fall vara väldigt stort.

Med den här rapporten undersöker vi varför gapet är så stort. Samtidigt 
som vi belyser problemen vill vi även presentera lösningar på dem, så att 
framtiden möjliggör många nya spännande samarbeten där den ömsesidiga 
förståelsen mellan kommuner och ungdomsföreningar står i centrum.

Samtidigt ser vi i Sverok hur föreningar med unga engagerade medlemmar 
och styrelser ibland behöver hjälp att närma sig kommunerna. Vissa vet inte 
att kommunen stöttar föreningar, andra har försökt sätta sig in i regelverk 
och beskrivningar utan att lyckas. Här ser vi att kommunerna har ett stort 
ansvar att öppna upp sig för nya målgrupper, även sådana som inte har vuxna 
i centrala roller. Vi har sett vilken fantastisk verksamhet våra 1 200 föreningar 
lyckats skapa med de medel vi stöttat dem med och som de samlat ihop på 
egen hand. Med kommunernas hjälp skulle de kunna bli ännu bättre! Därför 
avslutar vi vår rapport med rekommendationer för kommunerna.

Sammanfattning
Vår undersökning visar att drygt 20 % av Sveroks föreningar har fått bidrag 
från sina kommuner. Oftast rör det sig om ekonomiskt bidrag till lokaler, 
projekt eller aktiviteter. Det har även förekommit andra typer av samarbeten, 
där kommunerna exempelvis har lånat ut lokaler till särskilda arrangemang.

Föreningarna som varit i kontakt med kommunerna är överlag positivt 
inställda, men även kommentarer om omständliga eller direkt dåliga 
kontakter förekommer. Bäst tycks det vara för de föreningar som har en 
kunnig och engagerad person som stöttar dem från kommunens sida, i övrigt 
är kontakternas karaktär varierande beroende på vem de haft kontakt med.

Det finns tre huvudskäl till att föreningarna inte sökt bidrag: 

 » Kommunernas regler gör det svårt för föreningarna och kommunernas 
bemötande har varit dåligt.
 » Informationen om kommunens stöd har varit svårförståelig eller inte 

nått föreningarna.
 » De stöd som Sverok har i någon mån gjort föreningarna mindre 

benägna att söka stöd på andra håll.

Slutligen rekommenderar vi kommunerna följande generella åtgärder: 

 » Se över stödformerna för föreningarna.
 » Ha en person på kommunen som är tillgänglig och kunnig så att 

föreningarna kan ha en etablerad kontakt att vända sig till.
 » Gör informationen om stöden tydligare och mer lättillgänglig för 

ungdomar. 
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Undersökningen
Den undersökning vi har gjort består av en kvantitativ enkätstudie som slumpvis 
utvalda föreningar fick besvara under ett telefonsamtal. Urvalet gjordes bland 
de föreningar som är anslutna till Sverok. Via de verksamhetsrapporter 
som årligen rapporteras av dem har vi en bild av att ungefär en tiondel av 
föreningarna har försökt att söka kommunbidrag och därför gjorde vi urvalet 
utifrån det. Alltså är en tiondel av de kontaktade föreningar sådana som 
rapporterat att de sökt kommunbidrag, övriga har inte rapporterat någon 
uppgift vilket kan innebära att de ändå sökt men inte besvarat frågan i sin 
rapport eller att de faktiskt inte sökt kommunbidrag. Ännu ett urvalskriterium 
fanns. Föreningarna ska ha rapporterat uppgifter till Sverok för 2011. Totalt 
besvarade 91 föreningar enkäten.

Syftet med enkäten var att undersöka i vilken mån föreningarna sökt och 
eventuellt fått kommunbidrag, vilken typ av bidrag som varit aktuella, om de 
haft någon annan kontakt med respektive kommun och hur den kontakten i 
så fall har upplevts. 

Enkäten var uppbyggd enligt följande flödesschema:

Har föreningen sökt 
kommunbidrag?

Vilken typ av bidrag har sökts? Hur bedömer ni era chanser att få 
kommunbidrag?1

Har föreningen haft 
någon annan kontakt 
med kommunen?

Hur har det gått? Varför har föreningen inte sökt 
kommunbidrag?

Får föreningen något annat stöd 
än bidrag från kommunen?

Hur upplevdes kontakten med 
kommunen?

NejJa

NejJa

1 Föreningarna hade i regel svårt att uppskatta sina chanser, därför har frågan 
inte behandlats i undersökningen.
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Resultat
Söker föreningarna bidrag?
Varje år skickar föreningarna in en rapport om deras verksamhet till Sverok. 
I den rapporten har de möjlighet att besvara kompletterande frågor, bland 
annat: “Har föreningen sökt bidrag från kommunen?” Av de föreningar 
som är anslutna till Sverok har omkring 98 stycken angivit att de har sökt 
kommunbidrag. Det finns dock ett par faktorer som påverkar utfallet på 
frågan:

1. Tydlighet då frågan ställs. I formuläret för verksamsrapporten är frågan 
presenterad med en kryssruta framför där ett kryss betyder “ja”. Det är en 
otydlighet vi är medvetna om och som vi genom den här undersökningen 
dessutom fått all anledning att se över.

2. Rapporteringsåret kan vara både 2011 och 2012. När vi har tagit fram 
statistiken har vi sökt på det senast rapporterade året, vilket innebär 2011 eller 
2012. Det innebär i praktiken att de kan ha rapporterat att de inte sökt bidrag 
för 2011 men de facto sökt bidrag för 2012 eller vice versa. 

3. Oklarhet gällande vad kommunbidrag innebär. I verksamhetsrapporten 
har vi ingen djupare förklaring till vad vi menar med kommunbidrag vilket 
gör att föreningarna själva är fria att tolka vad det innebär. 

Foto: Elis Örjes
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När vi ringde föreningarna visade sig utfallet av föreningar som sökt 
kommunbidrag betydligt större. Av de 91 tillfrågade föreningarna svarade 26 
stycken att de sökt kommunbidrag. 

I den direkta kontakten med föreningarna har vi haft möjlighet att 
ordentligt fråga dem om deras kommunkontakter, till skillnad från i 
verksamhetsrapporterna, och har därför all anledning att tro att 29 % är 
närmare verkligheten än de 10 % verksamhetsrapporterna indikerar om man 
extrapolerar det till hela vår föreningsbas.

71 % av 
föreningarna 
har inte sökt 
kommunbidrag

29 % av 
föreningarna 

har sökt 
kommunbidrag

Foto: Patrik Andersson
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Har fått avslag på ansökan (9)
Har fått kommunbidrag (21)

Får föreningarna kommunbidrag?
26 av de tillfrågade föreningarna har alltså sökt bidrag från kommunen. 
Betyder det att de även fått bidragen beviljade? 21 av föreningarna säger att 
de har fått bidrag beviljat vid något tillfälle. 9 föreningar säger att de fått 
avslag på ansökan vid något tillfälle.2 

Bland anledningarna som anges då föreningarna får avslag är att föreningens 
medlemmar är för gamla och att föreningens verksamheten inte är värd att 
stötta vanligt förekommande. 

En förening uppger att “Kommunen anser inte att vi är en förening för 
ungdomar då styrelsemedlemmarna har blivit lite äldre på senare år” och 
att kommunen menar att fritidsgårdarna fyller föreningens funktion. Detta 
trots att LSU, samlingsorganisationen för Sveriges ungdomsförbund, i sin 
rapport “Med vilket syfte?” visar att 94 % av kommunerna inte har eller vet 
om det finns regler som anger andel ungdomar i styrelsen. Föreningen kan 
förstås befinna sig i en av de kommuner som faktiskt har regler för andelen 
ungdomar i styrelsen, men det är ett återkommande hinder.

En annan förening berättar: “Kommunen har mer eller mindre sagt att 
det bara är idrottsföreningar som kan söka bidrag från kommunen. När vi 
kontaktade dem för att undersöka möjligheterna att få lokalbidrag frågade 
de om vi hade någon sporthall eller utövade någon sport. Eftersom vi inte 
gör det kunde vi inte söka.” I det här fallet har kommunen tagit ett klart 
ställningstagande mot ungdomsverksamhet som inte är idrott.

Foto: Samuel Anlér

2 Eftersom samma förening kan ha svarat både att den fått bidrag och att den 
fått avslag blir totalsumman större än antalet svarande föreningar.



Vilka typer av bidrag söker föreningarna?
I vår undersökning frågade vi om föreningarna sökt något eller flera av:

 » Förenings-/verksamhetsbidrag. En summa för att föreningen finns 
och har verksamhet i kommunen.
 » Träffbidrag. Pengar som delas ut per sammankomst, evenemang eller 

aktivitet.
 » Medlemsbidrag. Pengar som delas ut per medlem i föreningen, ibland 

i ett särskilt åldersspann för att ungdomsföreningar ska få stöd.
 » Lokalbidrag. Bidrag som ska hjälpa föreningen att ha en etablerad 

lokal för sin verksamhet.
 » Projektbidrag. En summa som söks för ett projekt som ska genomföras 

av föreningen.
 » Bidrag för särskild aktivitet. Likt projektbidrag en summa för ett 

tillfälle, ofta ett större arrangemang.
 » Annat bidrag. Något bidrag som inte kan kategoriseras under någon 

av ovanstående bidrag.

Det visade sig att nästan hälften av föreningarna som sökt bidrag från 
kommunen har sökt flera av de ovanstående bidragen. Utfallet för vad som 
sökts och vad som beviljats blev följande (ansökningar/beviljade):

Resultatet visar att det generellt är drygt hälften av 
föreningarna som söker föreningsbidrag och bidrag till 
särskilda aktiviteter som får det beviljat. Bättre ser det 
ut om man söker lokalbidrag eller medlemsbidrag. Bäst 
går det för de som söker projektbidrag eller träffbidrag, 
vilket kan bero på att kommunerna har lättast att 
hantera projektansökningar och vill stimulera den typen 
av aktivitet inom kommunen.

Föreningsbidrag (11/6)

Träffbidrag (9/7)

Medlemsbidrag (7/5)

Lokalbidrag (7/5)

Projektbidrag (5/4)

Bidrag för särskild aktivitet (10/6)

Annat bidrag (3/1)

Foto: Tobias Ekvall
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Tillfällig lokal (14)

Utrustning (5)

Hjälp/Utbildning (4)

Marknadsföring (3)

Kontaktförmedling (1)

Inbjudningar (5)

Vilka andra kontakter har föreningarna 
haft med kommunerna?
Bidrag är naturligtvis inte den enda typen av stöd eller anledningen till 
kontakt mellan föreningarna och kommunerna. I undersökningen frågade 
vi om föreningarna fått annan hjälp eller av annan anledning haft närmare 
kontakt med kommunerna. Utfallet nedan är kategoriserat och tolkat utifrån 
intervjusvaren för att skapa en tydligare bild.

Som vi kan se har föreningar oftast fått hjälp att hitta lokaler, då oftare för 
tillfälliga arrangemang men även för deras reguljära verksamhet. Det tyder 
på att kommunerna värdesätter och är måna om att möjliggöra den typen av 
aktiviteter i sitt närområde, även om de inte har rena bidrag att stötta med.

Kommunen har hjälpt vissa av föreningarna med utrustning, medan 
det vid några enstaka tillfällen har varit föreningar som hjälpt kommunen 
med utrustning. Utöver detta har kommunerna inbjudit föreningarna att 
demonstrera spel vid kulturevenemang i kommunernas regi. 5 av de 91 
föreningarna har fått en förfrågan från kommunen om att visa upp sin 
verksamhet. 

Foto: Johan Blomgren
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Hur har kontakten med kommunerna 
upplevts?
Hur föreningarna upplever kontakten med kommunen är en viktig fråga. 
Svaren nedan är tolkade och grupperade utifrån enkätsvaren. Föreningarna 
ombads berätta hur kontakten upplevts och därför kan det förekomma flera 
omdömen från en och samma förening.

Kontakten beskrivs av 18 av föreningarna som “bra” och att kommunerna 
upplevts som “tillmötesgående” i 16 fall. Även omdömen som “förstående 
och öppen” förekommer 13 gånger. En förening berättar att kommunen har 
en färdig bidragsblankett med budgetförslag på hemsidan, vilket visar på en 
vilja att hjälpa och en förståelse för vilka problem en förening med ungdomar 
står inför. 

10 av föreningarna upplever kommunerna som krångliga att ha att göra 
med och 12 föreningar tycker att processerna ofta är långsamma. Vissa av de 
intervjuade hade förståelse för att det var så, medan andra hade väntat  lång 
tid på svar och nu var beredda att ge upp. 

Det allvarligaste problemet torde dock vara att 6 av ungdomsföreningarna 
bemötts med skepsis kring verksamheten och att kommunen helt enkelt varit 
ointresserade av att hjälpa föreningen på grund av verksamheten i 8 av fallen. 
Här märks det tydligast att föreningarna upplever att deras verksamhet inte 
tas på allvar. En förening säger att “om man inte gillar kyrkliga aktiviteter eller 
sport så får man klara sig själv.”

Anmärkningsvärt är att föreningarna nämner att kontaktens karaktär 
varierar mycket från person till person på kommunen. Dessutom verkar det 
i de fall som fungerat bra finnas en etablerad kontakt med en eller ett par 
drivande personer hos kommunen. Dessa är tillmötesgående och har god 
insyn i föreningens verksamhet och därför kunnat hjälpa till på ett bra sätt. 
Finns inte den typen av kontakt är det stor variation på bemötandet, från 
inget svar och ointresse till stor hjälp och entusiasm. 

Bra (18)

Tillmötesgående (16)

Förstående/öppen (13)

Långsam (12)

Krånglig (10)

Ointresserad (8)

Oförstående/skeptisk (6)

Smidig (3)

Osäkerhet hos kommunen (2)
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Varför har föreningarna inte sökt bidrag?
Att drygt 70 % av våra föreningar inte sökt bidrag ger anledning att söka 
svar på varför de inte sökt. Svaren nedan är tolkade och grupperade utifrån 
intervjusvaren.

I svaren kan vi identifiera tre huvudlinjer: 

 » Kommunernas regler och mottagande.
 » Informationen om bidrag och föreningens kunskap om dessa.
 » Föreningarnas egen motivation att söka.

Sveroks bidrag räcker (18)

För jobbigt/inte hunnit (15)

Krångliga regler (12)

Dålig information (11)

Dåligt bemötande (7)

För gamla medlemmar (5)

Fått annat stöd (3)

Finns bara lokalbidrag (3)

Förening vilande (1)

Visste ej att bidrag fanns (18)

Foto: Karin Karlsson



12 • Det hemliga föreningslivet

Kommunernas regler och mottagande
I den första linjen bär kommunerna ett stort ansvar för att de regler de har 
för föreningar lokalt är möjliga att uppfylla både baserat på föreningarnas 
uppbyggnad och verksamhet. Regler som upplevs som ogenomträngliga 
av de unga föreningsaktiva kommer naturligtvis bli ett hinder för att söka 
bidrag. Om föreningarna bemöts med oförståelse och ointresse på grund 
av sin verksamhet är det naturligt att de inte kommer vilja ha kontakt med 
kommunen. LSU skriver att kommunernas bidrag i regel är anpassade efter 
just idrottsföreningar, exempelvis gällande hur träffbidrag är utformade. 
Detta försvårar för andra typer av föreningar. 

Bland föreningarna som varit i kontakt med kommunerna illustreras 
problemen och möjligheterna tydligt. En förening berättar: “Det har varit 
krångligt hela tiden. Inget vi har sökt har gått igenom. Det är inte lätt att 
uppfylla kraven för att få dem. Oftast faller vi inom fel kategori, har inte 
tillräckligt med ungdomar eller kvinnor i föreningen eller liknande.” Här finns 
dock också goda exempel: En förening berättar att deras kommun justerade 
stödsystemet så att föreningens verksamhet, som bestod av få men långa 
träffar, inte missgynnades när systemet tidigare premierat många korta träffar.

Foto: Samuel Anlér



Sverok - Spelhobbyförbundet • 13

Informationen om bidragen och föreningarnas 
kunskap om det
Den andra huvudlinjen rör information och möjligheten för föreningarna att 
ta reda på vilka stöd kommunerna erbjuder. Om kommunerna är medvetna 
om att föreningslivet berikar närområdet ligger det i deras intresse att anpassa 
stöden efter föreningslivet, förtydliga informationen om kommunen samt 
att informationen når ut till föreningarna, något som inte tycks ha skett i 
tillräcklig utsträckning. 

Lunds kommun gav ut boken Allt börjar med oss där de skriver: “Arbetet 
med att stärka ungas delaktighet och inflytande är av största vikt för att 
skapa aktiva medborgare som tar gemensamt ansvar för vårt samhälle.” En 
annan kommun som vi kom i kontakt med via undersökningen beskriver 
hur de hjälpt en förening att samarbeta med fritidsgårdar eftersom de tycker 
att det är en stor fördel att ha en spelförening i kommunen. Stockholms 
Ungdomar presenterar i sin rapport “Värt mer än du tror” en övergripande 
bild av vilken nytta föreningslivet gör för kommunerna, däribland organiserar 
fritidsverksamhet, fostrar ungdomar in i demokrati och delaktighet, samt 
erbjuder mötesplatser för gemenskap och lärande.

Självfallet ligger det även i föreningarnas intresse att undersöka vilka stöd 
de kan få. Här belyses i allra högsta grad avståndet mellan kommunerna 
och föreningslivet. Ansvaret för problemet ligger i det här fallet hos såväl 
kommunerna som ungdomsföreningarna. 

Föreningarnas egen motivation att söka
Den tredje linjen är föreningarnas och i förlängningen även Sveroks ansvar. 
Många föreningar uppger antingen (eller en kombination av) att de bidrag 
förbundet Sverok stöttar föreningarna med räcker för att bedriva deras 
verksamhet eller att föreningarna börjat undersöka möjligheten att söka bidrag 
men ännu inte gjort någon ansökan. Här identifierar vi att Sverok genom 
förbundets bidrag till föreningarna i viss mån ersätter det stöd kommunerna 
skulle kunna ge ungdomsföreningarna i närområdet. 

Genom samtal vi har med våra föreningar i andra sammanhang framkommer 
det att det finns föreningar vars verksamhet i dagsläget är främst inåtriktad 
vilket gör att de är mindre benägna att söka fler stöd. Å andra sidan är de 
föreningarna ett exempel på hur kommunerna genom att söka samarbeten 
och kontakt skulle kunna hjälpa ungdomsföreningarna att bli starka lokalt.  
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Slutsatser
Det viktigaste resultatet i undersökningen är att det bara är 20 % av föreningarna 
som har god och naturlig kontakt med sina respektive kommuner. I de fallen 
är kontakten upprättad och fungerar smärtfritt, men i andra fall finns det 
hinder, exempelvis dåligt med information, krångliga bidragsregler eller 
dåligt bemötande, som försvårar att kontakten etableras. Att kommunernas 
hantering av föreningarnas frågor och ansökningar tar så pass lång tid att 
föreningarna slutat hoppas på hjälp leder inte bara till direkta problem för 
föreningarnas verksamhet utan sannolikt även till ett lågt förtroende för 
kommunen i andra frågor. Dessa hinder behöver överbryggas.

I de fall kontakten är ordentligt etablerad verkar relationen vara ömsesidigt 
god. En förening där en person även har en roll hos kommunen berättar att 
kommunen ser det som en stor fördel att ha en spelförening i kommunen. 
Den inställningen verkar dock inte vara självklar då många föreningar möts 
av ointresse och skepsis eftersom de anses syssla med fel verksamhet. Vi tror 
att både föreningslivet och kommunerna har mycket att vinna på att ta till 
vara på fördelarna med spelföreningar.

Mycket av problemen verkar bestå i avståndet som medvetet eller av en 
slump uppstått mellan föreningar och kommuner. Vad avståndet beror på är 
förmodligen olika från kommun till kommun.

Foto: David Gustavsson
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Rekommendationer
Den undersökning Sverok presenterar i den här rapporten har tydligt visat 
många av de svårigheter som upplevs i kontakten mellan kommunerna 
och ungdomsföreningarna, men den har också givit oss goda exempel på 
hur relationen kan förbättras för båda parterna. Eftersom kommunernas 
förutsättningar skiljer sig har vi nedan presenterat förslag på lösningar med 
målet att de ska vara generellt användbara.

Bättre anpassade stöd
Vi tror att Sveriges kommuner behöver se över sina stödformer till 
föreningslivet. De behöver anpassa dem efter dels syftet med stöden (och 
om inget syfte finns sedan tidigare behöver ett sådant utformas), dels efter 
den hjälp föreningarna faktiskt behöver, oavsett vilken verksamhet de har. 
Ungas fritidsverksamhet kan ta många olika former som alla är av värde för 
lokalområdet, men förutsättningarna för föreningar med olika inriktning är 
idag väldigt olika.

Föreningsutvecklare hos kommunerna
Ett starkt lokalt föreningsliv i tätt samarbete med kommunerna kräver att 
det hos dem finns någon med uppgift att utveckla föreningslivet. Många 
föreningar vittnar om att då kontakten med kommunen fungerat som bäst 
har det varit för att en person hos kommunen tagit sig tid, varit insatt och haft 
viljan att hjälpa föreningen. Det skapar dessutom en naturlig, personlig och 
utvecklande relation som kommer alla till gagn. Detta skulle inte bara stärka 
föreningslivet och stimulera aktiviteter i närområdet utan även kunna öka 
förtroendet för kommunerna hos de föreningsaktiva.

Tydligare och rimligare regler
Reglerna för vilka föreningar som får stöd eller bidrag måste bli tydligare 
men även rimligare och mer rättvisa. Sporthallar kan inte vara enda typen 
av lokaler som får bidrag, lika lite som korta men många aktiviteter inte ska 
belönas mer än längre men färre aktiviteter, som två exempel visat. Reglerna 
och informationen behöver bli så tydliga att alla, även unga, kan ta till sig den 
utan större problem, veta var de ska vända sig om de har några frågor och där 
kunna få svar från någon som vet.

Eftersom stöden och reglerna skiljer sig från kommun till kommun, vilket 
är naturligt eftersom alla kommuner har olika förutsättningar, är det ännu 
viktigare att informationen är tydlig och enkel att hitta, och att stöd och 
regler anpassas efter kommunens förutsättningar för att stötta föreningslivet 
på bästa sätt. Målet måste dock vara detsamma: ett gott samarbete mellan 
kommun och föreningar oavsett om de spelar boll eller LANar.



Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 190 000 
medlemmar i 1200 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. Rollspel, 
lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de 
huvudsakliga verksamheterna bland många andra.
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