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Kärnverksamhet i QueerNördarna 

Syfte 
Kärnverksamhet inom QueerNördarna ska utgöra grunden för föreningens verksamhet. 

Spelhobbyn 
Spelhobbyn definieras efter Sveroks definition av Spelhobbyn i styrdokumentet Definition 
av spelhobbyn 2017. 

HBTQI 
QueerNördarna använder förkortningen HBTQI efter RFSLs definition: “ett paraplybegrepp 
för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och 
intersexpersoner”. 

Kärnverksamhet 
Kärnverksamheten inom QueerNördarna ska tillsammans bidra till någon av dessa 
punkter uppfylls: 

● Främja HBTQI-personers plats i spelhobbyn. 

● Innefatta fysiska träffar för att utöva aktiviteter inom spelhobbyn. 

● Erbjuda mötesplatser för HBTQI-personer. 

● Erbjuda digitala plattformar för HBTQI-personer att diskutera och utöva aktiviteter 
inom spelhobbyn. 

● Stärka QueerNördarnas varumärke. 

  

 

https://infobank.sverok.se/styrdokument/definition-av-spelhobbyn-2017/
https://infobank.sverok.se/styrdokument/definition-av-spelhobbyn-2017/
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/
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Kärnverksamhet – Spelträffar 
Den huvudsakliga verksamheten inom QueerNördarna är spelträffarna Queer & Nerdy. 
Dessa spelträffar ska: 

● vara en plats för HBTQI-personer för att utöva verksamhet inom spelhobbyn 

● hållas återkommande med sikte på minst varannan veckas mellanrum 

● vara öppna för alla – men alltid ske på HBTQI-personers villkor 

● vara gratis – om inte specifika undantag för annan lokal görs 

● ej ha krav på medlemskap 

● vara drog- och alkoholfria. 

Kärnverksamhet – Marknadsföring & kommunikation 
QueerNördarna ska jobba för att ha en aktiv marknadsföring och klar kommunikation. 
QueerNördarna ska: 

● ha en aktiv roll på sociala medier med en Facebooksida och Instagramsida, med 
minst ett inlägg i veckan. 

● se till att alla arrangemang föreningen arrangerar, eller är medarrangörer på, ska 
finnas tydligt publicerade som Facebook-event minst en vecka innan 
arrangemanget äger rum. 

● kontinuerligt uppdatera föreningens Google-kalender med arrangemang. 

● ha en Facebookgrupp som agerar forum. Denna ska vara öppen för alla som vill gå 
med. 

● ha ett nyhetsbrev som går ut till medlemmar en gång i kvartalet med relevant 
information. Detta nyhetsbrev ska också postas på Facebooksidan och i 
Facebookgruppen. 

● ska använda sig av discord för verksamhets- och planeringsarbete. 
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Kärnverksamhet – Organisation 
Föreningen består av en huvudförening med riksstyrelse och lokala avdelningar. 
Huvudföreningen hanterar mycket av föreningsarbetet, medan avdelningarna 
huvudsakligen jobbar med föreningens spelträffar och publik verksamhet. 

För att bedriva kärnverksamheten kommer föreningen att ha arbetsgrupper. Deras 
arbete utformas av Styrdokument om Arbetsgrupper. 

Arbetsgruppernas ansvar innefattar: 

● Att ansvara för att respektive verksamhet bedrivs inom föreningen. 

● Att verksamheten bedrivs självgående, oberoende av styrelsen. 

● Att verksamheten ska vara lättillgänglig – både för medlemmar och 
förtroendevalda. 

● Att starta och avsluta projekt i enlighet med de riktlinjer som nämns i 
styrdokument Projekt. 

 

https://docs.google.com/document/d/1t4X6tRlPwaYpWXPl7MwoNYZMs6TV6J7qMdh7wvBqtYU/edit?usp=sharing

