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Verksamhetsberättelse 2011 

 
 

Föreningar och förbundets syfte 
Sverok Västerbotten är ett distrikt inom Sverok och har som uppgift att främja Sveroks syfte inom 
sitt verksamhetsområde, det vill säga att främja alla former av spel och spelande. Det innebär i 
praktiken att distriktet behöver vara tillgängligt för de föreningar som verkar inom dess 
geografiska gränser och hjälpa föreningarna och dess medlemmar efter bästa förmåga.  
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Tillgänglighet 
Tillgängligheten för våra medlemmar har via mail, forum och telefon förbättrats de senaste åren. 
Vi har under året strävat efter att ha en representant på  kansliet på Klossen minst en dag i 
veckan. En ny hemsida som följer förbundets mall beställdes av webbgruppen och levererades 
under 2011.  
 
Del två i tillgänglighetsarbetet är att informera; kännedomen om distriktet och vad vi kan göra är 
dålig bland våra egna föreningar och samhället i stort. Situationen har förbättrats de senaste fyra 
åren men är fortfarande dålig; vi vill att distriktet ska vara det självklara valet för myndigheter, 
media och privatpersoner som har frågor och/eller funderingar rörande spelhobbyn i 
Västerbotten. 

 

Status: 
• Den nya hemsidan är uppe med kontaktinformation och koppling till forumet vilket gör den 

interaktiv för besökande medlemmar 
• Vi har en central adress ‘vasterbotten@sverok.se’ som går till styrelsen  
• En dag i veckan finns en styrelsemedlem tillgänglig på klossen i Umeå samt på Legend i 

Skellefteå 
• Vi har haft spelveckan i Norsjö där vi lockade ett hundratal spelare att umgås, spela spel och 

lära känna Sverok. I samband med detta sågs vi också mycket i media 
• Vi deltog på Kulturnatta på Umeå Folkets hus och visade upp Sveroks verksamhet 
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Föreningskontakt 
Kontakten med föreningarna har klart förbättras men arbetet behöver struktureras upp för att 
verkligen bli effektivt. Majoriteten av Sveroks föreningar är små föreningar centrerade runt ett 
kompisgäng som vill spela spel tillsammans och inte så mycket mer. Dessa föreningar är en viktig 
bas inom Sverok men är sällan intresserade av ett djupare samarbete. Under 2011 har styrelsen 
fokuserat på de större föreningarna genom att närvara på eras arrangemang.  
 

Status: 
• Styrelsen besökte lajvet Nidum i Umeå. 
• Styrelsen var representerade på Januarieventet 
• Styrelsen har medverkat till återstarten av Lan I Staan. 
• Styrelsen har hjälpt F.U.S.K (Umeås största figurspelsförening) att ansluta sig till Sverok.  
• Styrelsen var representerade vid Burlicon 
• Styrelsen träffade föreningsaktiva på Nordsken 
 

Marknadsföring 
Sverok Västerbotten har verkat för att marknadsföra spelhobbyn genom att vara med på olika 
arrangemang och i samarbete med föreningarna aktivt uppvisa spelhobbyn. För att visa upp 
Sverok har styrelsen valt att trcka upp profilmaterial som har kunnat delas ut till arrangörer av 
spelrelaterade evenemang. 
  
Sverok Västerbotten har uppnått målet att genomföra minst ett evenemang av typen konvent eller 
LAN i samverkan med någon lokala föreningar. 
 

Status: 
• Styrelsen har hjälpt Gimlis Galningar att arrangera Burlicon 
• Styrelsen har hjälpt SLI att arrangera Januarieventet. 
• Styrelsen har hjälpt  ‘Doom’ att arrangera TV-spels jam. 
• Styrelsen har hjälpt Gimlis Galningar att arrangera augustiLanet. 
• Styrelsen har marknadsfört Sverok på Nordsken 
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Kurser och föreningsstöd 
Den huvudsakliga planen för föreningsstödet 2011 var att skapa ett öppet kontor för våra 
föreningar på kulturhuset Klossen, Ålidhem, Umeå. Tanken var att föreningarna skulle ha en fullt 
utrustad kontorslokal där de skulle kunna utföra det administrativa arbete som föreningslivet inom 
Sverok medför. En plats där de skulle kunna lagra bokföring och annan dokumentation som 
annars lätt försvinner när den far fram och tillbaka mellan olika föreningsmedlemmar. Genom att 
ha blanketter, skrivare, datorer, Internet och mycket annat som kan behövs samlat på en plats 
ville man skapa en naturlig mötesplats för föreningar sinsemellan och föreningarna och 
distrikten.   
 
Distriktet hade som mål att hjälpa och stötta föreningarna i deras löpande verksamhet, i 
kontakten med olika instanser i samhället och i kontakten med Sverok riks och Studiefrämjandet 
samt så gott vi kan med all möjligt.  
  
Sverok Västerbotten skulle enligt årsmötets önskan arrangera resor till lokala evenemang inom 
tidigare Sverok Övre Norrlands upptagningsområde. 

 

Status: 
Styrelsen har färdigställt ett kontor på klossen i Umeå för föreningarna men kontoret har inte 
kunnat nytjas som tänkt då stölder förekommit och styrelsen vill avvakta med arbetet för ett 
gemensamt kontor tills låsbara skåp införskaffats och rutiner kring dessa sats upp. 

Sverok får inte förmedla pengar från Region Västerbotten i form av ersättningar direkt till våra 
medlemsföreningar. Styrelsen heller inte funnit en fungerande modell för att samordna resor till 
arrangemang men har istället försökt att hjälpa de arrangerande föreningarna så att de kan sänka 
deltagaravgifterna och där igenom minska den ekonomiska bördan för deltagarna. 
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Studiefrämjandet 
Distriktet ska representera sina medlemmar både mot de olika lokalkontoten och mot 
Studiefrämjandets distrikt. Detta genom att bedriva ett aktivt påverkansarbete mot lokalkontoren, 
delta på årsmöten och bli invalda till förtroendeposter inom Studiefrämjandet. De ska aktivt lobba 
för fler dedikerade roll- och konfliktspelshandläggare vidstudiefrämjandets kontor.  Samt att 
informera om vilka möjligheter och tillgångar som finns att hämta, så väl från Sverok som från 
Studiefrämjandet. Det ska finnas en folkbildningsansvarig i styrelsen som har till uppgift att 
koordinera detta arbete. 
 
Status: 
• Sverok Västerbotten har två representanter i Skellefteå distriktets styrelse.  
• Styrelsen har fortsatt vårt samarbete med studiefrämjandet i Umeå. 
• Styrelsen har jobbat för att studiefrämjandet i Skellefteå ska utforma och arrangera 

domarutbildning för E-sport. 
• Styrelsen har tryckt på för att få fram skräddarsytt cirkelledarutbildningar inriktade mot sveroks 

verksamhet.  
 
 

Sverok 
Distriktet ska bedriva ett aktivt påverkansarbete å våra medlemmars vägnar mot vårt 
moderförbund i syfte att övervaka och främja våra medlemmars intressen i förbundet. Detta 
genom att vara aktiva att delta på förbundskonferenser, på riksmötet, i nätverk och vara delaktig i 
de diskussioner och det utvecklingsarbete som konstant pågår inom Sverok. Kontakten med 
förbundet ska vara en ansvarspost i styrelsen. 
 

Status: 
Styrelsen har varit representerade på alla  (2) distriktskonferenser. 
Styrelsen har varit representerade på Sveroks Riksmöte 
Styrelsen har numera två stycken norrlänningar i Sveroks förbundsstyrelse. 
Styrelsen har stöttat Sverok Norrbotten i uppbyggandet av det nya distriktet. 
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Lokaler 
De utrymmen som distriktet förfogar över skall optimeras; en oanvänd lokal är en värdelös lokal i 
distriktets mening. Hyllor ska köpas in till förrådet och kansliet ska ställas i ordning för det 
planerade gemensamma föreningskontroret. Samarbete med Midälvariket ska utvärderas 
löpande och möjligheterna att expandera verksamheten tillsammans med andra föreningar ska 
utredas. 
Distriktet ska också stötta och främja skapandet och utvecklandet av spellokaler inom distriktets 
gränser. Permanenta spellokaler har en dokumenterat utvecklande och främjande effekt på 
samtliga våra verksamheter och är en vital faktor i att skapa gemenskap och kontinuitet i 
föreningar och spelhobbyn i allmänhet. 

 

Status: 
• Hyllor har köpt in och kansliet har ställts iordning. 
• Vi har under året arbetat aktivt för ett kontinuerligt samarbete med Legend i Skellefteå. 
• Förrådet sades upp under plötsliga omständigheter och alla saker flyttades till Klossen. 
• Samarbetet med Midälvariket har fungerat efter vissa påtryckningar.  
• Vi ser inga möjligheter till expandering med nya partners i nuläget då antalet engagerade 

föreningar har gått ned och midälvariket har växt. 
 

Klossen 
Verksamheten i Norrlands enda permanenta spelhus ska fortsätta att utvecklas i samarbete med 
Studiefrämjandet och våra föreningar. Det finns ett stort antal föreningar med god verksamhet i 
Umeå som kan gynnas av tillgång till självfinansierande lokaler och en samlingsplats för utbyte 
och utveckling. Själva verksamheten måste föreningarna stå för och 
distriktets roll i det hela bör vara samlande, informerande och faciliterande för verksamheten, inte 
utövande av den. 
  
Vi ska verka för att få en liknande lösning som ”Klossen” till Skellefteå som första steg. 

Status: 
• Vi har spelkvällar varje onsdag på klossen i samarbete med Midälvariket och Sfr. 
• Vi har köpt in brandskyddsutrustning till vår spellokal. 
• Vi har köpt in en stationär dator, en stereoanläggning samt mörkläggningsgardiner till klossen. 
• Vi har verkat för en liknande lösning i Skellefteå. 
• Vi har spelkväll varje Onsdag i Skellefteå i samarbete med Gimlis Galningar. 
• Vi har hantverkskväll varje Onsdag i Skellefteå i samarbete med SLI. 
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Ekonomisk förvaltning 
I och med distriktsindelningen kommer distriktet inte längre vara i en situation där vi får in mer 
pengar än vi kan göra av med vilket gör en ekonomisk förvaltningsplan aktuell. Distriktet bör sikta 
på att ha en likviditet som räcker för att täcka den grundläggande verksamheten samt långsiktiga 
utgifter såsom hyror för ett års tid. Vi har idag en väldigt god likviditet och den bör upprätthållas. 
Styrelsen ska under 2012 ta fram riktlinjer för en ekonomisk förvaltningsplan som ska garantera 
att distriktet överlever ett verksamhetsår med uteblivna bidrag. 
 
Status: 
• Vi har gjort en analys som visar att vi klarar oss ett år utan externa bidrag. 
• Vi har fokuserat på medlemmar, föreningar och kontaktytor och har därför inte prioriterat denna 

punkt. Vi vill dock framhålla att detta är en viktig punkt och vill därför att den ligger kvar till 
nästkommande verksamhetsår. 

• I diskussioner med landstinget kom fram att vi inte får spara mer än ca 4 % av det årliga 
bidraget enligt deras regler. Detta känner vi omöjligör en årlig avsättning till en långsiktig 
placering. 

 
 

Jämställdhetsarbete 
På Sveroks Riksmöte antogs en rad motioner om jämlikhet, diskriminering och integration i 
förbundet. Jämställdhetsarbetet kommer att vara ett stort fokus under 2012 för Sverok och som 
förbundets förlängda arm bör distriktet därför vidta mått och steg för att möta den utvecklingen. 
Under 2012 ska distriktet ha en jämställdhets- och diskrimineringsansvarig med fungerande 
kontaktvägar och rapporteringsrutiner samt ett aktivt arbete efter en handlingsplan mot 
diskriminering. 
 
Status: 
• Vi har skrivit en jämställdhetsplan 
• Vi har under året arbetat med och diskuterat jämställdhet. 
• Årets styrelse är könsjämställd med invandrarinslag. 
• Styrelsen är även geografiskt jämställd inom distriktet. 
 
Kommentar: 
Jämställdhetsplanen är betydligt mer rigorös och omfattande än gällande lagstiftning. 
Vi skulle gärna se fler representanter från Västerbottens inland. 
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Projektstöd 
Då Västerbottens Läns Landsting inte tillåter direkta bidrag till föreningarna utblir tyvärr 
projektbidragen 2012 för Sverok Västerbotten. 
 
Övriga frågor från föregående årsmöte 

 
Extern granskare av ekonomi - Vid föregående årsmöte beslutades att en extern granskare 
skulle kolla igenom ekonomin för verksamhetsåret 2010/2011. Till det extrainkallade årsmötet 
satte sig Jenny Petersson, Ekonom vid förbundskansliet, med den dåvarande kassören Oskar 
Wikström och gick igenom alla räkenskaper... 
!



Resultatrapport Sid 1 (av 2)

Västerbotten, 894002-8031 (VB) Utskrifts-ID: 267

Period: 1101-1112
Senast reg verifikat: A:206
Utskriven: 120309 10:16 av AN

Jämförelsen med föregående år är preliminär.

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
1001-1012 1101-1112 1101-1112

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3009 Hyresintäkter 0,0 0% 27 000,00 27 000,00
3740 Öresavrundning 0,0 0% 8,75 8,75

Summa nettoomsättning 0,0 0% 27 008,75 27 008,75

Övriga rörelseintäkter

3980 Erhållna offentliga stöd 19,6 -100% 0,00 0,00
3981 Erhållna bidrag Sverok 0,0 0% 12 000,00 12 000,00
3982 Erhållna bidrag län 65,4 143% 158 916,00 158 916,00
3990 Övr ersättningar o intäkter 0,0 0% 7 000,00 7 000,00

Summa övriga rörelseintäkter 85,0 109% 177 916,00 177 916,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 85,0 141% 204 924,75 204 924,75

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010 Inköp varor och material 0,0 0% -56,00 -56,00
4011 Distriktskonferens 0,0 0% -3 000,00 -3 000,00
4111 Lämnade bidrag Norrbotten 0,0 0% -111 000,00 -111 000,00

Summa material och varor 0,0 0% -114 056,00 -114 056,00

BRUTTOVINST 85,0 7% 90 868,75 90 868,75

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -18,9 99% -37 600,00 -37 600,00
5410 Förbrukningsinventarie -12,3 10% -13 511,00 -13 511,00
5411 Spelinköp -7,3 -100% 0,00 0,00
5420 Programvaror -1,0 138% -2 375,00 -2 375,00
5460 Förbrukningsmaterial -1,2 422% -6 408,33 -6 408,33
5800 Övriga resekostnader 0,0 0% -32 305,60 -32 305,60
5810 Biljetter (Resor) -12,9 -100% 0,00 0,00
5820 Hyrbil -7,1 21% -8 603,00 -8 603,00
5830 Kost och logi 0,0 0% -277,00 -277,00
5831 Kost och logi i Sverige -9,8 299% -39 017,55 -39 017,55
5840 Resekostnader egen bil -1,4 -100% 0,00 0,00
5961 Profilkläder 0,0 0% -19 785,00 -19 785,00
6110 Kontorsmaterial -2,8 -16% -2 362,60 -2 362,60
6150 Trycksaker -2,6 -100% 0,00 0,00
6212 Mobiltelefoni -1,0 -100% 0,00 0,00
6250 Porto -0,3 1015% -3 045,00 -3 045,00
6351 Förlust Fordran landstingsbidr -32,7 -100% 0,00 0,00
6510 Övriga kostnader -0,8 -100% 0,00 0,00
6570 Bankkostnader -1,3 -35% -865,50 -865,50
6590 Övriga främmande tjänster -0,4 126% -905,00 -905,00

Summa övriga externa kostnader -113,8 47% -167 060,58 -167 060,58

Personalkostnader

7690 Övriga personalkostnader 0,0 0% -6 356,00 -6 356,00

Summa personalkostnader 0,0 0% -6 356,00 -6 356,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -113,8 153% -287 472,58 -287 472,58

RÖRELSERESULTAT -28,9 186% -82 547,83 -82 547,83

Extarordinära intäkter

8710 Extraordinära intäkter 3,8 -100% 0,00 0,00

Summa extarordinära intäkter 3,8 -100% 0,00 0,00



Resultatrapport Sid 2 (av 2)

Västerbotten, 894002-8031 (VB) Utskrifts-ID: 267

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
1001-1012 1101-1112 1101-1112

(tkr)

Extraordinära kostnader

8751 Felaktig fordran 2009 -16,3 -100% 0,00 0,00

Summa extraordinära kostnader -16,3 -100% 0,00 0,00

RES FÖRE BOKSLUTSDISP & SKATT -41,4 100% -82 547,83 -82 547,83

ÅRETS RESULTAT -41,4 100% -82 547,83 -82 547,83



Balansrapport Sid 1 (av 1)

Västerbotten, 894002-8031 (VB) Utskrifts-ID: 268

Period: 1101-1112
Senast reg verifikat: A:206
Utskriven: 120309 10:16 av AN

Ingående balanser är preliminära.

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
110101 1101-1112 111231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

1380 Långfristiga Fordringar 8 253,00 -8 253,00 0,00
1381 Långfrist reversfordringar 0,00 27 757,93 27 757,93

Summa finansiella anläggningstillgångar 8 253,00 19 504,93 27 757,93

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 8 253,00 19 504,93 27 757,93

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

1511 Fordran landstingsbidrag 50 000,00 -50 000,00 0,00
1610 Förskott 25 300,00 -25 300,00 0,00
1681 Fordran kontokort, Mats 0,00 9 734,01 9 734,01

Summa kortfristiga fordringar 75 300,00 -65 565,99 9 734,01

Kassa och bank

1910 Kassa 0,00 3 000,00 3 000,00
1930 Bank 153 987,33 -41 794,52 112 192,81

Summa kassa och bank 153 987,33 -38 794,52 115 192,81

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 229 287,33 -104 360,51 124 926,82

SUMMA TILLGÅNGAR 237 540,33 -84 855,58 152 684,75

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

2091 Föregående års resultat -276 607,07 41 374,49 -235 232,58
2099 Redovisat resultat 41 374,49 -41 374,49 0,00

SUMMA EGET KAPITAL -235 232,58 0,00 -235 232,58

Kortfristiga skulder

2499 Övriga Kortfr skulder -2 307,75 2 307,75 0,00

Summa kortfristiga skulder -2 307,75 2 307,75 0,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -237 540,33 2 307,75 -235 232,58

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0,00 -82 547,83 -82 547,83



Ekonomisk Berättelse 
Förklaring av Resultatrapport 
Intäkterna för distriktet var väldigt mycket större än vad föregående styrelse uppskattade. Istället för 75 000 kr fick vi 
hela 158 916 kr av landstinget. Tillsammans med lokalbidrag från Sverok och övriga intäkter (återbetalade skulder 
m.m.) vad distriktets intäkter 204 924 kr 

 

4111 

Bidragen till Norrbotten på 111 000 kommer av Övre Norrlands distriktsdelning och är tekniskt sett pengar vi aldrig 
haft. Men då Västerbotten övertog ÖN:s gamla konto och pengarna överfördes från detta konto till Norrbotten har det i 
resultatrapporten rapporterats som en kostnad. Någonting som snedvrider det verkliga läget och det slutliga resultatet. 

 

5410  

Förbrukningsinventarier för 13 511 kr behövdes för uppstarten på Klossen. Lokalen behövde inredas och kansliet hade 
inte fyllt sitt syfte om det inte funnits någon dator i lokalen. 5440, Förbrukningsmaterial, har ökat pga spelinköp. Dels 
bordsspel och dels ett spelbord för figurspel. 

 

5800 

Resekostnaderna för distriktet har skenat då två ledamöter flyttade till Uppsala. Detta har påverkat det löpande arbetet 
och medfört extra kostnader. Dessutom har kassören behövt besöka förbundskansliet i ekonomiska ärenden. 

 

5831 

Distriktets matkostnader har ökat markant sedan förra året. Detta beror på de frekventa möten styrelsen har hållit samt 
besök från förbundskansliet. Till denna post hör även fika och som distriktets bjudit på vid allehanda arrangemang. Till 
exempel TV-spels Jam på klossen eller Burlicon 5. 

 

5961 

Profilkläder för 19 785 kr har räknats mot distriktets marknadsföringsbudget på 20 000. Detta innehöll 
representationskläder till styrelsen och en större mängd Sverok T-shirts. Detta var en långtidsinvestering då kläderna 
kommer kunna användas lång tid framöver. 

 

6250 

Portokostnaderna har ökat pga. att bokföringen skötts från linköping. Mycket kommer från återskapningen av 2010 års 
bokföring då tunga pärmar skickats som rekommenderad post. Övriga verifikat har även dem skickats löpande under 
året. 

 

ÅRETS RESULTAT 

Att distriktet skulle ha gått back med 82 587 kr är mycket missvisande då distriktsdelningen angivits som en kostnad på 
vår sida. 

 

För Styrelsen 

 

Adam Jonsson 
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Verksamhetsplan 2012 
 
 
Syfte 
Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja 
spelhobbyn, detta är även distriktets syfte. 
Källa: http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/ 

 

Inriktning 
Efter ett uppstartsår med det nya distriktet Västerbotten är det dags att flytta fokus från 
administration och fokusera på Västerbotten som helhet. Det är viktigt att Sverok Västerbotten 
skapar stark legitimitet för spelhobbyn och breda kontaktnät i samhället. Distriktstyrelsen vill 
fokusera på strategiskt nätverkande samtidigt som vi ger distrikt, föreningar och 
föreningsmedlemmar förutsättningar att vara duktiga och informerade ambassadörer för sin 
hobby. Under 2012 ser vi skäl att särskilt fokusera på att fortsätta utveckla spelandet i 
Västerbotten och att arbeta med att brett visa föreningarna i länet att det inte bara är distriktet 
som kan få externa resurser.  
Under 2012 ska vi fokusera på att bygga upp en löpande kontakt med de stora föreningar i 
distriktet och de föreningar som aktivt arbetar utåtriktat för att expandera sin verksamhet. Vi vill 
veta vad vi kan göra för dem och hur vi kan hjälpa varandra. 
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Projekt Helhet 
Sverok Västerbotten är ett, till ytan, stort distrikt där fokus har legat på aktiviteter i kustorterna. 
Under 2012 ska styrelsen arbeta för att bryta denna trend och jobba för att arrangera minst ett 
arrangemang i någon av inlandsorterna. De lokala föreningarna uppmärksammans och 
inkluderas i arrangemangen samt att Sverok och vad vi kan hjälpa föreningarna med visas upp.  
  

 

Kontaktytor 
Under verksamhetsåret 2012 har Sverok Västerbotten som mål att vara delaktig i att etablera 
återkommande aktiviteter för distriktets alla medlemmar. Vi vill under 2012 verka som 
medarrangör i de största arrangemangen i länet för att visa och tydliggöra att Sverok 
Västerbotten kan och vill bredda spelhobbyn. Sverok Västerbotten bör även tillse 
att  representanter för dessa arrangörsgrupper får den utbildning som behövs samt ges 
förutsättningar att föra denna information vidare till föreningarna i Västerbotten.  

 
Verksamhetsåret 2012 ska präglas av lyhördhet både uppåt och nedåt, vi ska lyssna på vad våra 
föreningar vill och vilket håll vårt förbund rör sig. Med dessa kunskaper ska vi sedan uppmuntra 
och utbilda våra föreningar så de av egen kraft kan utvecklas i det tempo de själva känner 
passande. Vi vill starta dialoger med alla intresserade föreningar för att främja stöd och 
samarbete.  
 
 
Sverok Västerbotten ska verka för opinionskvällar inför Sveroks Riksmöte. 
Sverok Västerbotten ska arrangera minst en utbildning i föreningskunskap för föreningarna under 
året. 

 
 

Påverkansarbete 
Sverok Västerbotten ska genom att stödja regelbundna aktiviteter etablera spelhobbyn som en 
naturlig fritidssysselsättning likt den acceptans som finns för idrott, samhället ska det förefalla lika 
naturligt som att skjutsa barnen till fotbolls- eller hockeyträningen. Exempelvis ska det vara 
samma status på ett lajv eller en brädspelskväll som att medverka på en schemalagd träning. 
 
 
Sverok Västerbotten ska arbeta för att få komma på föräldramöten för att förklara sveroks 
verksamheter. 
Sverok Västerbotten ska kommunicera varumärket Sverok och försöka öka kännedomen om 
organisationen. 
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Marknadsföring 
Sverok västerbotten är fortfarande en relativt okänd aktör i västerbotten trots vårt stora antal 
medlemmar och vår allmängiltiga aktivitet som kan riktas till de flesta. En viktig del i samhället där 
vi kan sprida vår verksamhet är skolor och fritidsgårdar.  
 
Sverok Västerbotten ska framställa och samla marknadsföringsmaterial riktat till kommun & 
skola.   
 
Sverok Västerbotten ska genomföra minst ett projekt i samarbete med skola och/eller fritidsgård. 
 
Sverok Västerbotten ska ta tillfällen i akt att synas på event i distriktet, gärna tillsammans med 
föreningar, till exempel Kulturnatta, Nolia och liknande. Speciellt ska de delar av distriktet där vi 
synts minst hittills prioriteras, då tillfälle finns, till stor del handlar det om inlandet. 
 
Sverok Västerbotten ska verka för att hålla hemsidan aktuell och uppdaterad samt att sprida den 
så att den kan fungera som ett snabbt sätt att informera existerande och potentiella föreningar. 
 
 

Överlämning 
Sverok västerbotten har under en lång tid lidit av brister i överlämningen vilket har lett till 
försämrad effektivitet för styrelsen. Det är viktigt att en styrelse fort får upp stadiga rutiner för hur 
saker ska fungera innan verksamheten tar fart och styrelsen inte längre har lika mycket tid eller 
tillfälle.  
 
Det ska upprättas rutiner för överlämning från föregående styrelse till tillträdande styrelse. 
 
Det bör uppmuntras att olika delar i styrelsen har koll på varandras rutiner och kan hjälpa 
varandra att hålla rutinföljandet. 
 

 

Studiefrämjandet 
Distriktet ska representera sina medlemmar både mot de olika lokalkontoten och mot 
Studiefrämjandets distrikt. Detta genom att bedriva ett aktivt påverkansarbete mot lokalkontoren, 
delta på de olika årsmötena, bli invalda till förtroendeposter inom Studiefrämjandet och aktivt 
lobba för att det ska finnas mins en dedikerad roll- och konfliktspelshandläggare på de olika 
kontoren. Samt att informera på båda sidor om vilka möjligheter och tillgångar som finns att 
hämta. Det ska finnas en folkbildningsansvarig i styrelsen som har till uppgift att koordinera detta 
arbete. 
 
 
 
 
Utöver dessa mål kommer Sverok Västerbotten även fortsätta med etablerad löpande 
verksamhet och pågående projekt som framgår av budget.!
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Budget  2012 
 
INTÄKTER 
Landstingsbidrag   150 000 
Lokalbidrag Sverok (Klossen) 6 000  

Hyra (Midälvariket)   24 000 
     Summa Intäkter: 180 000 
KOSTNADER 
 Styrelsen 

  Resor   10 000  
  Teambuilding  10 000 

  Kansli   15 000  
  Profilkläder  3 000  

  Mat   20 000 
 Projekt 

  Helhet   18 000 
  Skola   2 000 

 
 Centralt 

  Klossen  48 000 
  Marknadsföring 10 000 

  Årsmöte  15 000 
  Revisor  7 000  

  Valberedning  3 000 
   

 Påverkan 
  Slag   10 000 

  Buffert   15 000 
     Summa Kostnader: 190 000 
 
Resultat: -10 000 
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 Budgetförklaring  
Tidigare har det funnits en vana att beräkna landstingsbidraget i underkant för att slippa 
otrevliga överraskningar. I år har istället landstingsbidraget baserats på föregående års 
bidragsnivå för att ge en tydligare bild av distriktets faktiska inkomster. Sveroks 
lokalbidrag för klossen är lägre än föregående år då vi är berättigade en lägre summa 
pengar efter uppstarten.  
 
Istället för att ha en en enda post kallad ”Styrelsen” som det varit tidigare år har 
styrelsens del av budgeten delats in i flera underkategorier för att tydliggöra kostnader 
och förenkla årsmötets insyn. Resor har satts till det relativt höga 10 000 för att 
möjliggöra inlandsrepresentation i en högre grad än tidigare. Kansliets 15 000 är för att 
täcka inköpet av en ny bärbar dator förutom övriga löpande kostnader.  Trots förra årets 
inköp av profilkläder till 19 785 kr ska nya styrelsemedlemmar bli tilldelade profilkläder 
för representation. Därför har vi detta år en budgetpost för profilkläder på 3000 under 
styrelsen. Slutligen har det lagts en post på 20 000 för matkostnader i styrelsearbetet.  
 
Projekt skall täcka satsningar ut mot våra föreningar i andra former än bidrag då vi enligt 
landstingets regler inte får ge direkt ekonomiskt stöd. Istället skall Sverok Västerbotten 
kunna gå in som delarrangör i föreningar egna arbete och bistå med vårt kunnande och 
erfarenheter.  I detta är det även avsatt en post på 2 000 kr för närvaro på skolor. 
  
Marknadsföringsposten skall hantera distriktets representation på mässor eller event. 
Dessutom kommer distriktet behöva köpa in nya informationsfoldrar från förbundet då 
det material vi har är utdaterat. Årsmötet har fått 15 000 då risken finns att distriktet 
behöver ett extrainsatt årsmöte. Revosorerna har fått en större post än tidigare år pga. 
resor till kansliet i linköping, en effekt av att bokföringen under 2011 skötts därifrån. 
 
Under påverkan har det avsatts 10 000 för att kunna betala anmälningsavgifter till 
Sveroks båda Slag (distriktskonferenser) för en styrelse på fem personer. 
 
Slutligen har det budgeterats en buffert på 15 000 kr för oförutsedda utgifter eller 
överskridna budgetposter. Summan är baserad på 10% av de budgeterade 
landstingsbidragen. 
 
Vi har minusbudgeterat för att hålla ned distriktets kapital i enighet med god ekonomisk 
sed för att inte riskera uteblivna landstingsbidrag. 
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Motion 2012:1 – Kostnadspolicy 
 
Sanna Hedlund, Hans Josefson, Roger Linsefors, revisorer för Sverok 
Västerbotten 
 
Matkostnader samt resekostnader har varit en stor utgift det 
senaste året, och därför vill vi att Distriktet officiellt antar en policy 
för att förhindra att kostnaderna drar iväg alltför mycket. Med en 
kostnadspolicy blir det lättare för framtida styrelser att veta vilka 
riktlinjer som gäller. Vi har valt att använda oss av den redan 
etablerade kostnadspolicy som finns i förbundet. Se bifogad ”Policy: 
Ersättningar för utlägg i Sverok Västerbotten” 
 
Vi yrkar att… 
…årsmötet antar ”Policy: Ersättningar för utlägg i Sverok 
Västerbotten 
 
 
Motion 2012:2 – Verifikationshanteringspolicy 
 
Sanna Hedlund, Hans Josefson, Roger Linsefors, revisorer för Sverok 
Västerbotten. 
 
För att få bukt med mångåriga bokföringsproblem och åtgärda en 
del av de problem som uppkommit det senaste året så vill vi 
revisorer att Distriktet ska anta en policy för hur man hanterar 
kvitton för utlägg inom Distriktet. I och med denna policy hoppas vi 
att bokföringen ska bli enklare och att den ideellt valda kassören i 
distriktet ska ha ett regelverk att luta sig mot. 
Vi yrkar att… 
 
…årsmötet antar ”Policy: Verifikathantering i Sverok 
Västerbotten”!



Policy: Verifikathantering i Sverok 
Västerbotten 
 
För att ett verifikat ska vara giltigt, och ersättning utgå, måste utlägget vara i 
samband med en Sverokaktivitet. 
 
För att ett verifikat ska vara giltigt, och ersättning utgå, måste verifikatet 
attesteras av antingen ordförande eller kassör i sittande styrelse. 
 
För att ett verifikat ska vara giltigt, och ersättning utgå, måste verifikatet 
inkomma till kassör senast tre(3) månader efter tillfället för utlägget. 
 
För att ett verifikat ska vara giltigt, och ersättning utgå, måste en Begäran om 
Ersättning ifyllas korrekt samt alla kvitton tydligt redovisas. 
 
De kvitton som distriktet godkänner ska medfölja på ett papper och alla vara väl 
synliga. Enbart kvitton som beskriver vad som utlägget gäller godkänns, och 
alltså inte kvitton som bara markerar ett kontokortköp. 



Policy: Ersättningar för utlägg i Sverok 
Västerbotten 
 
Denna utläggspolicy omfattar Sverok Västerbotten som distrikt, inom Sverok. Policyn gäller från 
och med 2012-04-01, och tills en förändring av policyn genomförs. Förändringar kan endast 
genomföras genom beslut av distriktets årsmöte. 
För att Sverok Västerbotten ska ersätta ett utlägg krävs att utlägget är relaterat till en Sverokaktivitet 
samt att det håller sig inom de här ramarna. Det krävs även att den som gjort utlägget hade 
befogenhet till det.  

Mat 
Ersättning för mat utgår då matbehov uppstår i samband med Sverokaktivitet. Man bör alltid 
försöka välja ett billigare alternativ, men att varenda gång äta snabbmat är i längden ett dåligt val. 
Man bör prioritera att laga maten själv istället för att äta samtliga mål på restaurang, när så är 
möjligt. 

Nedanstående är att se som riktlinjer. Att överskrida det rekommenderade beloppet kan i vissa fall 
vara befogat, men det bör endast ske i undantagsfall.  

Riktlinjer för belopp  
Frukost och lunch upp till 80 kr  

Middag upp till 150 kr  
Mellanmål (till exempel kvällsfika eller något att äta på tåget eller dylikt) upp till 50 kr.  

Ovanstående är inklusive dryck.  
Hänsyn till allergier och vissa andra personer som behöver specialkost skall alltid tas i beaktande, 
om flertalet personer äter på en restaurang som enbart serverar till exempel fisk, får den person som 
inte kan äta av detta alternativ ta ett annat som denna kan äta, oavsett merkostnad.  

Viss hänsyn skall tas till ekologiska och rättvisemärkta alternativ, dock får detta kosta max 25 kr 
mer.  

I samband med exempelvis uppskattning och representation kan det vara befogat att frångå 
riktlinjerna, med undantag för förbudet mot inköp av alkohol. I samband med representation är det 
okej att bjuda externa parter om det främjar distriktets intressen.  

Alkohol 
Sverok Västerbotten ersätter inte utlägg gjorda för alkohol över nivån för lättöl. Detta gäller oavsett 
i vilket sammanhang alkoholen köpts in. Om alkohol ingår i mat man köper måste alkoholfri dryck 
väljas för att ersättning ska utgå.  

Kvällsmys 
Sverokare sitter ibland hela helger eller nätter för att jobba med sitt engagemang, och då kan det 
vara uppmuntrande med fika eller godis som ersätts av distriktet inom rimliga gränser. 
 



Transport 
Vid transportering av längre sträckor, exempelvis södra Sverige, är det befogat att flyga om detta 
innebär en tidsbesparing. Flygbiljetter bör bokas i god tid, för att undvika onödigt dyra kostnader. 
Billigast möjliga transportsätt är att rekommendera, och taxi bör undvikas helt. Vid resa i egen bil 
utgår ersättning enligt schablonkostnad.  



Sverok Västerbottens Stadgar 

Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde 

1. Sverok Västerbotten är ett regionalt samarbetsorgan för föreningar anslutna till 
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation. 

2. Distriktets syfte är att inom sitt regionala område verka för förbundets syfte. 
3. Distriktet är religiöst och politiskt oberoende. 
4. Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokala föreningar. Distriktet ska stödja 

dessa föreningars verksamhet. 
5. Distriktets verksamhetsområde är Västerbottens län. 

 
Föreningen och medlemmar 

6. Distriktets medlemmar är föreningar som är anslutna till Sveriges roll- och 
konfliktspelsförbund och har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde. 

7. Medlemmar i distriktets föreningar är också medlemmar i distriktet. 
8. Varje förening ska föra register över sina medlemmar och ta ut medlemsavgift av 

dessa. 
9. Varje förening ska hålla distriktet underrättat om sin styrelsesammansättning, 

medlemsantal och stadgar. Distriktsstyrelsen får från föreningen hämta de 
upplysningar som behövs för att distriktet ska kunna genomföra sin verksamhet. 

10. Distriktet har rätt att ta ut årsavgift från föreningarna. Avgifterna bestäms av årsmötet. 
11. Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar. 
12. Efter förslag från distriktsstyrelsen kan årsmötet för att hedra personer utse dem till 

hedersmedlemmar i distriktet. 
 
Årsmöte 

13. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet ska hållas tidigast 15 januari 
och senast 30 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 

14. Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen, 
revisorerna, övriga distriktsstyrelser samt förbundsstyrelsen rätt att närvara, yttra sig 
och ställa förslag. 

15. Till årsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 

o 2 ombud för upp till 25 medlemmar 
o 3 ombud för 26-50 medlemmar 
o 4 ombud för 51-75 medlemmar 
o 5 ombud för 75-100 medlemmar 
o 6 ombud för 101 medlemmar och därutöver 

 

16. Endast befullmäktigade ombud enligt 15§ är röstberättigade vid årsmötet. Varje 
ombud har en röst. Ombudet skall vara närvarande för att få utöva sin rösträtt. Ingen 
person får vara ombud för mer än en förening. 

17. Årsmötet är beslutsmässig om skriftlig kallelse sänts till föreningarna och 
distriktsvalda senast sex veckor före årsmötets hållande. årsmöteshandlingarna ska ha 
sänts till föreningarna och distriktsvalda senast två veckor före mötet. 



18. Följande ärenden skall alltid behandlas av årsmötet: 

o Årsmötets behörighet 
o Val av mötesordförande 
o Val av mötessekreterare 
o Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
o Verksamhetsberättelse 
o Ekonomisk berättelse 
o Revisionsberättelse 
o Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
o Val av distriktsordförande 
o Val av kassör 
o Val av ledamöter 
o Val av revisorer och valberedning 
o Fastställande av verksamhetsplan och budget 
o Fastställande av avgifter 
o Motionsbehandling 
o Övriga frågor 

 

19. Inför årsmötet har medlemmar, föreningar och distriktsvalda rätt att lämna motioner. 
Motionen ska ha inkommit senast tre veckor före årsmötet. 

20. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte annat föreskriver. 
Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha två tredjedels 
majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs en enhällig årsmöte. Vid 
lika röstetal tillämpas i första hand distriktsordförandes utslagsröst och i andra hand 
lottning. 

21. Extra årsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, eller om revisorerna 
eller minst en femtedel av medlemsföreningarna kräver det. Extra årsmöte får endast 
besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelse. Kallelsen och beslutsordning 
ska ha utsänts till föreningarna och distriktsvalda senast en månad i förväg. 

22. Styrelsens säte är i Umeå. 
23. Årsmötet, som utser distriktsstyrelsen, väljer fyra till nio ledamöter samt en 

distriktsordförande samt en kassör genom personval. Styrelsen fördelar resterande 
styrelseposter inom sig. Posterna vice ordförande, kassör och sekreterare måste alltid 
utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna ordförande, vice ordförande 
eller kassör. Valbar är person som är medlem i en förening som har sitt säte i 
distriktet. Minst två personer i styrelsen ska vara myndiga. 
Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet. 

24. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade, och minst 
hälften är närvarande. Kallelse skall göras senast en vecka före mötesdagen. 

25. Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten. 
26. Två av styrelsen utsedda styrelseledamöter är behöriga att teckna distriktets firma. 

Dessa ska vara myndiga. 
 
Tjänstemän 

27. Årsmötet utser två revisorer, jämte en ersättare. Revisorerna granskar distriktets 
räkenskaper och handlingar. Revisorernas berättelse ska finnas skriftligen tillhanda i 



samband med årsmötet. 
Valbar är myndig person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i distriktsstyrelsen. 

28. Valberedningen består av tre personer, på årsmötet valda, varav en är 
sammankallande. Dessa personers uppgift är att föra förslag på personer till de av 
stadgarna föreskrivna valen. Förslaget ska skriftligen var distriktet tillhanda i samband 
med årsmötet. 
Valbar är person skriven eller bofast i distriktet. 
 
Verksamhetsår 

29. Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. 
 
Avregistrering och uteslutning 

30. Medlemmar eller förening som bryter mot distriktets stadgar, skadar dess anseende 
eller motarbetar dess syfte, kan avstängas med omedelbar verkan av distriktsstyrelsen. 
Uteslutning ska beslutas av årsmötet varvid den uteslutne har yttranderätt. 
 
Stadgetolkning och stadgeändring 

31. Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsen tolkning till klargörande 
ändring införts. 

32. Ändring av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet på årsmötet. 
Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i årsmöteshandlingarna, 
samt i de ärenden som enhälligt årsmötet beslutat upptaga. Vid ändring av 
paragraferna om ideellt distrikt(1 §), syfte(2 §), stadgeändring(32 §), eller 
upplösning(33 §), krävs likalydande beslut med två tredjedelars majoritet av två på 
varande följande ordinarie årsmöten. 
 
Upplösning 

33. Förslag om distriktets upplösning får framläggas endast på ordinarie årsmöte och ska 
insändas skriftligt senast den 31 december året innan årsmötet. Distriktet kan inte 
upplösas så länge minst en tjugondel av ombuden motsätter sig upplösning. Vid 
upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta skiftas 
kvarvarande tillgångar till föreningarna i lika delar eller går till ett av årsmötet bestämt 
ändamål. Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför 
likvidationen. 

 
Stadgarna uppdaterade 2011-03-26 

 


