
 
 

Nyhetsbrev April 2018 
Välkommen till QueerNördarnas Nyhetsbrev! Det här innehåller information och nyheter 
om verksamhet inom föreningen. 

Innehåll 
 

● QueerCon 2018 
● Ny Queer & Nerdy-ansvarig! 
● Queer & Nerdy-podcasten 
● Kulturnatten på Stadsbiblioteket 21 april 
● Kickoff - Proud & Nerdy 14-15 april 
● Skrivarworkshop på Queer & Nerdy! 
● Queer & Nerdy XL 1/6 
● Styrdokument om lugnt rum 
● Inkluderande och tryggt spelande 
● Facebookgrupp – Rollspelsgruppens hängplats för rollspel 
● Queer & Nerdy varje vecka i juli! 

 

QueerCon 2018 
Den 2 och 3 augusti är det återigen dags för vårt konvent QueerCon! Arbetet är i full gång 
och projektleds av Stina Färdig! De första gästerna är redan klara (Sara Bergmark Elfgren, 
Mats Strandberg och Bitte Andersson) och vi är väldigt stolta att ha dem med oss! Men vi 
har tankar på ännu mer vi vill ha – och framförallt söker vi arrangemang! Har du ett 
rollspelsäventyr som skulle passa perfekt? Ett brädspel du verkligen vill få visa? Eller 
kanske hålla i en föreläsning eller diskussionscirkel? Då kan du anmäla ditt arrangemang i 
vår arrangörsanmälan, så skriver vi upp dig! 
 
Fyll i vår Arrangörsanmälan QueerCon 
 
Vi kommer också snart att börja söka årets funktionärer som ska hjälpa till! Den anmälan 
kommer separat. 
 
Har du andra tankar om QueerCon kan du maila dem till queercon@queerandnerdy.se. 

 

 

https://goo.gl/forms/CQwNWVcMGmqBrx4p1
mailto:queercon@queerandnerdy.se


 
 

Ny Queer & Nerdy-ansvarig! 
Christian Schrewelius Viklund är nu vald till tillförordnad Queer & Nerdy-ansvarig tills en 
ordinarie för 2018 kan väljas. Christian sitter även i styrelsen som ledamot och är vår 
ansvarige kontakt för Studiefrämjandet. 

 
Bild på Christian Schrewelius Viklund. 

Queer & Nerdy-podcasten 
Den 4 april hölls en workshop för uppstarten av en Queer & Nerdy-podcast! På 
workshopen fick vi lära oss att jobba med utrustningen och planer för en podcast sattes i 
rullning. Vi spelade även in två pilotavsnitt som alla medlemmar i föreningen kommer 
kunna lyssna på när de är klara! 

Queer & Nerdy XL 1/6 
Den första juni är det återigen dags för Queer & Nerdy XL i Brygghuset! Precis som innan 
gör det att vi också kan ha extra mycket rollspel! Så hör av dig redan nu till styrelsen på 
info@queerandnerdy.se och anmäl ditt rollspelsscenario! 

  

 

mailto:info@queerandnerdy.se


 
 

Kulturnatten på Stadsbiblioteket 21 april 
Den 21 april var det Stockholm Kulturnatt, då över 170 olika kulturinstitutioner öppnar sina 
dörrar för aktiviteter hela kvällen! Vi i QueerNördarna var med och arrangerade brädspel 
på Stockholms Stadsbibliotek som hade 90-års fest med 20-tals tema. Vi hade mycket 
trevligt och de var mycket nöjda! Väldigt kul tycker vi! 

 
ST: En bild på Sei Håård klädd i 20-tals kläder sittandes framför flera brädspel 

Kickoff - Proud & Nerdy 14-15 april 
Under helgen den 14 och 15 april höll Sverok en kickoff och nätverksträff för Proud & 
Nerdy, som är Sveroks Pride-firanden och det som QueerNördarna arrangerar. Det kom 
folk från flera olika distrikt runt om i landet och dagarna var fyllda av många lärorika och 
spännande worskhops där vi lärde oss massvis inför kommande Pride! Roligast av allt var 
att det största som föddes var att allt samlades under uttrycket #queerpeppen – något som 
kändes stort i luften! Vi är mer peppade än någonsin på Pride nu! 

 
ST: En bild på en tavla med Proud and Nerdy Kickoff 2018 och Sveroks Pridelogotyp 

 



 
 

Skrivarworkshop på Queer & Nerdy! 
Den 4 maj, på Queer & Nerdy #44 kommer vi att hålla workshops för att skriva lajv och 
rollspel! 
 
RFSL eftersöker just nu bidrag till "Stolt", en antologi med korta rollspel och lajv om 
HBTQ-historia och självklart vill vi i QueerNördarna vara några av de som bidrar! Därför 
kommer vi att anordna workshops och en skrivarverkstad så du kan skriva och skicka in 
ditt egna! 
 
Först kommer vi ha besök av Anna Westerling, som kommer att hålla i en workshop med 
namn “Hur du skriver ett lajvscenario”. Anna har en lång bakgrund som både 
lajv-arrangör och har sedan 2013 arrangerat Stockholm Scenario Festival och var bland 
annat en av projektledarna för den feministiska lajvantologin #Feminism. 
 
Efter det kommer vi att hålla skrivarverkstad, ledd av Linnea Risinger som kommer hjälpa 
med exempel på modern HBTQ-historia. Linnea jobbar som föreningsutvecklare på RFSL, 
arrangör av Falu Pride och har tidigare varit likabehandlingsansvarig i Sverok och är själv 
lajvare. 

Styrdokument om lugnt rum 
En motion på årsmötet var att Queer & Nerdy-träffar ska ha ett lugnt rum när ljudnivån 
blir hög eller många människor är på plats. Nu på styrelsemötet den 19/4 presenterades 
detta styrdokument och röstades igenom! Du kan läsa det här. 

Inkluderande och tryggt spelande 
Styrelsen ska skriva ett styrdokument om "Inkluderande och tryggt spelande i 
QueerNördarna" – och vi behöver er hjälp! Inför det här vill vi samla på oss idéer och 
tekniker från alla i föreningen och har därför öppnat ett dokument som ska agera som 
underlag! Fyll i med idéer eller tekniker du har. De behöver inte vara fint formulerade på 
något sätt, utan detta är bara ett sätt vi samlar idéer! Du får gärna bidra med dina förslag 
i dokumentet här. 

 

https://queerandnerdy.se/wp-content/uploads/2017/02/Styrdokument-om-lugnt-rum.pdf
https://docs.google.com/document/d/15fYKCeA9Zj4FsXvS_AiLSWyhKbzEqCPtM4hLkh7bK74/edit?usp=sharing


 
 

Facebookgrupp – Rollspelsgruppens hängplats 
för rollspel 
Rollspelsgruppen i QueerNördarna har nu startat en Facebookgrupp för att bolla idéer 
och diskutera rollspel, med namn QN - Rollspelsgruppens hängplats för rollspel. Gå med i 
gruppen här. 

Queer & Nerdy varje vecka i juli! 
Precis som förra året planerar vi i styrelsen även i år att hålla Queer & Nerdy-träffar under 
varje fredag efter midsommar och fram till Pride, då många är lediga. Datumen blir då 
29/6, 6/7, 13/7, 20/7 och 27/7. 

 

https://www.facebook.com/groups/1469503176528160/about/

