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PARGAS GAMING COMMUNITY RF
VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016
Fastställd vid föreningens höstmöte i Pargas den 30.11.2015.
INLEDNING

Pargas Gaming Community rf (inofficiell förkortning PGC) är en år 2014
grundad ungdomsförening med syfte att främja och utveckla intresset för
informations- och kommunikationsteknik som hobby och fritidssysselsättning. Föreningen arrangerar och stöder LAN-evenemang samt
andra former av IT- och datorspelsrelaterade fritidsaktiviteter.
PGC har existerat som ideell arbetsgrupp sedan år 2003 och har bl.a.
arrangerat LAN-evenemang i egen regi sedan år 2005. Den år 2014
grundade föreningen övertog således en redan väletablerad organisation
med regelbundna och välfungerande verksamhetsformer. Föreningen har
idag nästan 90 medlemmar.
PGC är medlem i den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen genom
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och i den finska e-sportrörelsen
genom Finska e-sportförbundet SEUL ry (Suomen elektronisen urheilun
liitto).

1
ADMINISTRATION OCH INFORMATION
1.1
Administration
1.1.1
Föreningsmöten

1.1.2
Styrelse

Föreningens huvudsakliga administrativa organ utgörs av föreningsmöten
och föreningens styrelse.
Föreningens högst beslutande organ är föreningsmöten. Föreningen
sammankommer till två ordinarie föreningsmöten per år; höstmötet, som
är ett val- och planeringsmöte, hålls inom september-november och
vårmötet, som är ett redovisningsmöte, hålls inom januari-mars.
Styrelsen ansvarar för att föreningsmöten sammankallas och förbereds.
Föreningens angelägenheter sköts i huvudsak av föreningens styrelse,
som består av en ordförande och 4-12 ordinarie styrelsemedlemmar.
Styrelsen koordinerar föreningens verksamhet samt ansvarar för
föreningens löpande administration och ekonomiska angelägenheter.
Föreningens styrelse kan utse funktionärer för allmänna eller specifika
ändamål. Funktionärerna arbetar ideellt tillsammans med styrelsen för att
möjliggöra föreningens verksamhet.
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1.2
Information

1.2.1
Hemsidor

1.2.2
Social media

Till styrelsens uppgifter hör att så lättillgängligt som möjligt informera
om föreningen och dess verksamhet. Detta görs i huvudsak genom
effektiv användning av hemsidor, social media och e-post.
PGC:s primära kommunikationskanal är föreningens hemsida på
adressen www.pargas.net, där aktuell information om föreningen och
verksamheten samlas. För ÅboLANd-projekt (se punkt 2.2) upprätthålls
en separat hemsida på adressen www.åboland.org (och www.aboland.org)
med mera evenemangsspecifik information.
Föreningen syns och informerar aktivt om verksamheten i social media.
För ändamålet upprätthåller PGC sidor eller profiler i bl.a. följande
sociala nätverk:
•
•
•
•
•

1.2.3
E-post

2
VERKSAMHET

2.1
PGC-LAN

Facebook (https://www.facebook.com/PargasGamingCommunity)
Google+ (https://plus.google.com/+PargasNet)
Steam (http://steamcommunity.com/groups/pargas)
Twitter (https://twitter.com/pargasnet)
YouTube (https://www.youtube.com/pargasnet)

Föreningens styrelse skickar kallelser till föreningsmöten per e-post till
medlemmarnas angivna e-postadresser. Styrelsen läser och besvarar även
e-post som skickas till adressen pargas@pargas.net.
PGC erbjuder varierande IT- och datorspelsrelaterad fritidsverksamhet
och möjlighet till rekreation för föreningens medlemmar. Föreningens
huvudsakliga verksamhet utgörs av LAN-evenemang, där ett stort antal
datorer kopplas ihop till ett lokalt nätverk och deltagarna kan spela
datorspel, utöva andra IT-relaterade aktiviter samt umgås i en social miljö
kring gemensamma intressen. PGC:s LAN-evenemang riktar sig i
huvudsak till ungdomar i åldern 13-30 år.
LAN-evenemang med plats för upp till 50 deltagare arrangeras
regelbundet i nära samarbete med föreningen Kamratförbundet i Skären
r.f. i dess ungdomslokal Bergvalla. Evenemangen arrangeras under
namnet PGC-LAN och riktar sig i huvudsak till deltagare från Pargas.
LAN:en är vanligtvis veckoslutsevenemang som börjar på fredag kväll
och slutar på söndag eftermiddag. Denna form av LAN-evenemang har
regelbundet arrangerats i PGC:s regi ända sedan år 2005.
Preliminärt planeras fyra PGC-LAN genomföras under verksamhetsåret.
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2.2
ÅboLANd 2016

2.3
Gruppresor

Ett större LAN-evenemang med plats för 130 deltagare planeras till
mellandagarna 27-30.12.2016. Syftet är att samla likasinnade ungdomar
från hela Åboland till ett större evenemang än de mer regelbundna PGCLAN:en, samtidigt som tillställningen även fungerar som verksamhetsårets avslutande huvudevenemang. LAN-evenemanget går under namnet
ÅboLANd 2016 och har en egen hemsida på adressen www.åboland.org
(och www.aboland.org). Motsvarande evenemang har tidigare
genomförts i PGC:s regi under åren 2009 och 2011-2015. Hittills har
samtliga ÅboLANd arrangerats i Kimito skolcentrum, och preliminärt
planeras att även ÅboLANd 2016 arrangeras på samma plats.
PGC arrangerar exkursioner och gruppresor till andra LAN-evenemang, i
första hand för föreningens medlemmar. Målsättningen är att samtidigt
samla in nya idéer och möjligheter att förbättra och utveckla föreningens
egen verksamhet.
Förutsatt att tillräckligt intresse finns arrangeras exkursioner eller
gruppresor till evenemangen Assembly Winter 2016 (5-7.2.2016) och
Assembly Summer 2016 (juli-augusti 2016) i Helsingfors samt till The
Encounter 2016 (december 2016) i Malax.

2.4
E-sportkvällar

Förutom LAN-verksamheten arrangerar föreningen även e-sportkvällar,
där intresserade samlas för att tillsammans följa med något större esportevenemang. Denna typ av tillställningar kan ofta koordineras över
social media och genomföras på relativt kort varsel om tillräckligt
intresse finns bland medlemmarna. Under verksamhetsåret planeras esportkvällar för åtminstone följande evenemang:
•
•
•
•

BlizzCon (Hearthstone, StarCraft II, m.fl.)
ESL One (Counter-Strike: Global Offensive)
League of Legends World Championship 2016
The International 2016 (Dota 2)

2.5
Anskaffning av fiberanslutning
Under år 2016 måste Kamratförbundet i Skären r.f.:s (KfiS) föreningshus
Bergvalla anslutas till optiskt fibernät, då nuvarande internetanslutning
upphör. Snabb internetanslutning är en förutsättning för PGC:s fortsatta
verksamhet i Bergvalla, såväl PGC-LAN (punkt 2.2) som e-sportkvällar
(punkt 2.4). Eftersom PGC är den huvudsakliga användaren av internetanslutningen i Bergvalla har KfiS begärt att PGC delar på
anskaffningskostnaderna tillsammans med KfiS.
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2.6
Övrig verksamhet

3
SAMARBETE

Föreningen undersöker fortlöpande möjligheterna att organisera och
genomföra övriga och nya former av verksamhet. Medlemmarnas
önskemål och förslag prioriteras och tas i beaktande i mån av möjlighet.
PGC har under många år upprätthållit välfungerande samarbete och goda
kontakter till kommuner, föreningar samt privata aktörer som har velat
stöda verksamheten. Föreningen planerar att även i fortsättningen
upprätthålla det etablerade kontaktnätet och de samarbeten som finns
med bl.a. följande aktörer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamratförbundet i Skären r.f.
Kimito Telefon Ab
Kimitoöns kommun
Malax It Förening rf
Pargas stad
Pargas Telefon Ab
Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf

Andra föreningar och sammanslutningar har tidigare visat intresse av att
arrangera liknande former av LAN-tillställningar som PGC. Då
verksamhetsformens natur medför ett visst krav på teknisk expertis och
kostsam specialutrustning är det dock svårt att inleda denna typ av
verksamhet. PGC samarbetar gärna med andra föreningar, arbetsgrupper
och andra intresserade aktörer genom att vid behov tillhandahålla sin
tekniska utrustning och i mån av möjlighet bistå med teknisk expertis.
4
EKONOMI

Föreningens och LAN-verksamhetens natur kräver att föreningen innehar
och upprätthåller en nödvändig uppsättning teknisk specialutrustning,
bestående av bl.a. serverdatorer, switchar och övrig nätverksutrustning.
För att upprätthålla möjligheterna till fortsatt verksamhet förutsätts att
denna utrustning kontinuerligt uppdateras. Då föreningen inte har någon
egen verksamhetslokal finns även ett konstant behov av att hyra
utrymmen för verksamheten av andra aktörer.
Trots att föreningens medlems- och deltagaravgifter hålls på en
acceptabel nivå täcker inte inkomsterna från den ordinarie verksamheten
alla de kostnader som verksamheten medför. Således är föreningen i
kontinuerligt behov av extern finansiering för att kunna upprätthålla den
allmännyttiga verksamheten på ideella grunder. Föreningen ansöker om
ekonomiskt understöd för verksamheten från sina verksamhetskommuner, från fonder och stiftelser samt från övriga aktörer.

