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Verksamhetsberättelse 2021
Spelis – teckenspråkig spelförening
(Föreningen är ansluten till Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Sverok).
Verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Patrik Holmström
● Kassör Viktor Jäderlund
● Sekreterare Leif Linse
● Ledamot Muhamed Kaljanac
● Ledamot Rasmus Olsson

Styrelsen hade 5 sammanträden under året

Övriga förtroendeposter
Revisorer
●

Lars Larsson

Valberedningen
●
●

Barzan Ali Rasul
Adil Hameed

Verksamheten i siffror
Under året
●
●
●
●
●

Hade föreningen 90 betalande ungdomsmedlemmar och 7 Spelis veteraner.
Genomfördes 12 onlineträffar
Genomförde SpelisGården (ungdomsverksamheten) 9 träffar
Arrangerade vi Dövfilmfestivalen som hade 494 besökare/visningar
Deltog vi med i digitala Teckenspråkets dag med ca 1200 besökare
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Verksamhetsberättelse
Under året 2021 har föreningen haft 12 spelträffar online för medlemmarna där de fått chansen
att spela olika spel och umgås. Träffarna har oftast varit på fredagskvällar från klockan 17.00 till
ca 21.00 på kvällen. Vid varje träff har det mest varit en tema/spel som vi spelade tillsammans
och umgicks online vid video samt samtalat på vår Discord server. Vi spelade t.ex. Among Us,
Kahoot (frågesport) Counter-Strike GO, Scribbl.io och Board Game Arena (brädspel online).
Annonsering av träffarna skedde primärt via föreningens hemsida och Facebook-sida.

Bilder från Spelis online-verksamhet från olika spel
Pandemin
Under 2021 har pandemin funnits kvar hela året och detta har påverkat vår verksamhet som i
stort sett varit helt digitalt. Detta har påverkat oss väldigt mycket också som ledde till att vi ställt
in många planerade fysiska verksamheter och i stället omvandlat dem till online-verksamhet.
Besök av SVT Nyhetstecken
Den 22 oktober besökte SVT Nyhetstecken och intervjuade vår förenings kassör, Viktor. De var
nyfiken på vår verksamhet och hur pandemin har påverkat oss samt hur vi har omställt stor del
av vår verksamhet till online. Ett trevligt besök!
SpelisGården
Viktor från styrelsen har jobbat hårt med att starta ungdomverksamhet för den yngre
målgruppen. På vår huvudsakliga verksamhet är det ofta personer som är över 18 år som
kommer. Samtidigt är föreningen ansluten till SDUF (utöver Sverok) med ungdomar som
målgrupp. Så Viktor har börjat ett samarbete med Östervångsskolan och skapat en arbetsgrupp
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med tre andra personer i. Dessa personer är Emilie Mahler, Michelle Malchow och Yudiana
Yang (som representerar Malmö Dövas Förening ”Svenske”). Med denna grupp startade en sorts
fritidsgård för målgruppen 13-17 år som är teckenspråkiga. Träffarna började under höstlovet
och har varit populära och väldigt uppskattade av ungdomarna i denna målgrupp.

Viktor går genom tv-spelen med ungdomarna
den första dagen under höstlovet.

Bio med SpelisGårdens ungdomar.
Vi såg på filmen Eternals.

Vi har också även hittat flera personer som ställt upp ideellt som ledare. Vi planerar att fortsätta
med träffarna under 2022 också och ser vart det leder till. Viktor kommer att fortsätta jobba med
detta och utveckla SpelisGården ytterligare med arbetsgruppen under 2022.
På SpelisGårdens träffar har de främst spelat olika spel och umgåtts och även genomfört flera
olika lekar. Året avslutades med en dag med Go-kart i Go-kart City.

Deltagarna som var med på Go-Kart

Precis innan start av tävlingen.
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Dövfilmfestival
Sen har vi även varit huvudarrangörer för Dövfilmfestival Skåne som fått totalt 494 besökare. Vi
samarbetade med SIMA Folkhögskola och även BUFF (Barn och Ungdomfilmfestivalen). Det är
något vi planerar fortsätta med framöver. Filmfestivalen var genomfördes mellan 13 och 19
mars, där vi hade filmvisningar under hela veckan.

Annons från vår marknadsföring

Streamingstjänsten BUFFplay startsida.

Annorlunda i år var att hela filmfestivalen var digital och man kunde se filmerna online via vår
samarbetspartner BUFFs streamingstjänst BUFFplay. Detta blev väldigt uppskattat av personer
som bodde utanför Malmö/Skåne som hade möjlighet att delta på en Dövfilmfestival för första
gången. Vi visade totalt nio filmer.
Årsmöte
Under året har ett årsmöte hållits under spelträffen den 5 mars. Alla styrelsemedlemmar från
2020 ville fortsätta i Spelis styrelse. Årsmötet beslutade att styrelseledamöterna från 2020
fortsatte under 2021 med samma roller.
Tack för i år

Vi i Spelis styrelsen tackar för alla som försökt att göra det bästa av år 2021 och vi hoppas på att
år 2022 blir ännu bättre! Förhoppningsvis kan vi detta år återgå till mer vanlig verksamhet.
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Med vänliga hälsningar Spelis styrelse

........................
Ordförande, Patrik Holmström

.......................
Kassör, Viktor Jäderlund

........................
Ledamot, Muhamed Kaljanac

.......................
Ledamot, Rasmus Olsson

.......................
Sekreterare, Leif Linse

