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Årsmöte Sverok Övre Norrland
19 mars 2011

Boden

1. Årsmötets öppnande
Mötet förklaras öppnat.

2. Årsmötets behörighet
Man fann mötet behörigt.

3. Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt Bilaga 1.

4. Val av mötesordförande
David Gustafsson väljs till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare
Sanna Hedlund väljs till mötessekreterare.

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Johan Linder och Sebastian Sandman väljs till mötesjusterare.

7. Fastställande av röstlängd
Röstlängd fastställes enligt Bilaga 2.

8. Adjungeringar
Adjungeringar fastställes enligt Bilaga 3.

9. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. Bilaga 4.

10. Ekonomisk berättelse
Mötet beslutar att den ekonomiska berättelsen ej läggs till handlingarna och att den tas 
vid ett extrainkallat årsmöte.

11. Revisionsberättelse
Mötet beslutar att ingen revisionsberättelse läggs till handlingarna och att den tas vid 
ett extrainkallat årsmöte.

12. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutar att ansvarsfrihet för den angående styrelsen tas upp på ett extrainkallat 
årsmöte.

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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13. Motioner

13.1 Distriktsindelning, andra läsningen.
Av distriktsstyrelsen, 2011-02-12

Bakgrund
Distriktsstyrelsen har under det senaste året funnit att en distriktsindelning skulle 
främja arbetet inom distriktet och förenkla möjligheten att nå ut till distriktets 
föreningar. Distriktet har under året som gått diskuterat och spekulerat runt 
möjligheterna om detta och hur det skulle gå till på flera olika håll och fått 
positiv feedback. På Sverok Övre Norrlands förra årsmöte i februari 2010 togs 
de första stegen i denna indelning genom att ändra §5 till att distriktets 
verksamhetsområde var Västerbotten och göra den första av två på varandra 
följande årsmöten godkända omröstningen för att ändra §1 till ”Sverok 
Västerbotten är ett regionalt samarbetsorgan för föreningar anslutna till Sveriges 
roll- och konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation.”

Förslag
För att kunna dela upp distriktet behöver vi nu göra den andra läsningen och godkännandet av 
styrelsens förslag till §1 som innebär att vi ändrar distriktets namn till Sverok Västerbotten. 

Yrkanden

Vi yrkar att…

… årsmötet ändrar paragraf ’§ 1. Sverok Övre Norrland är ett regionalt samarbetsorgan 
för föreningar anslutna till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Distriktet är en 
ideell organisation’ till ’§ 1. Sverok Västerbotten är ett regionalt samarbetsorgan för 
föreningar anslutna till Sveriges roll- och konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell 
organisation’

…
Utslag: Mötet biföll yrkandet

… Sverok Västerbotten förvaltar alla resurser och har hand om alla föreningar till dess att 
distriktet Sverok Norrbotten skapats

Utslag: Mötet biföll yrkandet

… att stadgarna justeras med de förslagna ändringarna omedelbart.

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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Utslag: Styrelsen drog tillbaka sitt yrkande.

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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13.2 Demokratisk utveckling 
Av Lloyd Baltz, distriktsordförande, 2011-02-15

Bakgrund: 
Valförfarandet är odefinerat i våra stadgar vilket lett att vi vissa år tillämpat 
klumpval där ett förslag antas i sin helhet och vissa år personval beroende på 
årsmötet och de som håller i det. Personval till styrelsen är helt klart att föredra 
ur en demokratisk synpunkt.  

Därför yrkar jag att: 
Följande attsats antas som stadga under årsmötesbalken 

...Årsmötet, som utser distriktsstyrelsen, väljer fyra till nio ledamöter samt en 
distriktsordförande och kassör genom personval. 

...§23 ändras från
Styrelsen, som utses av årsmötet, ska utöver distriktets ordförande bestå av fyra till nio 
ledamöter. Styrelsen fördelar styrelseposterna 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. 

Till... 
Styrelsen ska utöver distriktets ordförande bestå av fyra till nio ledamöter. Styrelsen fördelar 
styrelseposterna 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. 

Utslag: Stadgarna ändras till följande:
$23 Årsmötet, som utser distriktsstyrelsen, väljer fyra till nio ledamöter samt en 
distriktsordförande och en kassör genom personval. Styrelsen fördelar styrelseposterna 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.

...Att ändringarna i stadgarna justeras in omedelbart

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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Utslag: Mötet biföll yrkandet

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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13.3Motionsstop
Av Lloyd Baltz, distriktsordförande, inkommen 2011-01-16 

Bakgrund
I dagsläget kräver våra stadgar att en motion ska vara distriktsstyrelsen till handa 
tre veckor innan årsmötet för att den ska vara giltig. Denna regel har tummats på 
mer än en gång och är i det stora hela ganska onödig då vi sällan får in en 
överväldigande mängd motioner. Vi bör sträva efter att ha så kort stop som 
möjligt för att maximera motionerandet och öka de demokratiska möjligheterna 
för våra medlemmar. 
Därför yrkar jag att: 

...§19 ändras från 

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

Till 

Inför årsmötet har medlemmar, föreningar och distriktsvalda rätt att lämna motioner. 
Motionen ska ha inkommit senast en vecka innan årsmötet. 

...att ändringarna i stadgarna justeras omedelbart. 

Utslag: Motionen drogs tillbaka

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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14. Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen fastställs enligt Bilaga 5.

15. Fastställande av budget
Mötet fastställer budgeten enligt Bilaga 6.

16. Fastställande av avgifter
Avgiften fastställs till 0 kr.

17. Val av distriktsordförande
Mötet valde Mats Johansson till distriktsordförande för Sverok Västerbotten 2011.

18. Val av kassör
Mötet valde Adam Jonsson till kassör för Sverok Västerbotten 2011.

19. Val av ledamöter
Mötet valde Lenita Hellman, Dick Bengtsson, Ezther Söderling och Carin Wesslau till 
ledamöter i Sverok Västerbotten 2011.

20. Val av revisorer
Mötet valde Sanna Hedlund, Roger Linsefors och Hans Josefsson till revisorer för Sverok 
Västerbotten 2011.

21. Val valberedning
Mötet valde Lloyd Baltz till sammankallande valberedare och Johan Linder till valberedare 
för Sverok Västerbotten 2011.

22. Övriga frågor

22.1 Extrainkallat årsmöte
Mötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte innan 1 juni.

22.2 Revision och ekonomisk uppföljning
Mötet beslutar att styrelsen för Sverok Västerbotten anlitar ett sakkunnigt biträde för att 
tydliggöra och säkerställa den ekonomiska situation som råder för de verksamhetsår som 
saknar giltiga ekonomiska berättelser samt revisionsberättelser. Detta får max kosta 3000 
kronor enligt tidigare beslutad budgetpost. Förslagsvis tas detta upp med ekonomen vid 
Sveroks centrala kansli. 

Notering: En i den avgående styrelsen känner en revisor som vi kan använda gratis.

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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22.3 Spelfördelningen
Mötet beslutar att de spel som Sverok Övre Norrland köpt in fördelas till fler städer än Umeå.

22.4 Resepolicy
Mötet beslutar att styrelsen sammanställer en policy för hur resebidragen ska hanteras.

23. Ordet fritt
Lloyd Baltz känner sig fri, Sanna upplyser honom om att så icket är fallet!

24. Årsmötets avslutande
Mötet avslutas.

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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Bilagor
Bilaga 1
Dagordning (med av årsmötet beslutade ändringar)

1.       Årsmötets öppnande
2.       Årsmötets behörighet
3.       Godkännande av dagordning
4.       Val av mötesordförande
5.       Val av mötessekreterare
6.       Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
7.       Fastställande av röstlängd
8.       Adjungeringar
9.       Verksamhetsberättelse
10.     Ekonomisk berättelse
11.     Revisionsberättelse
12.     Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
13.     Motioner
14.     Fastställande av verksamhetsplan
15.     Fastställande av budget
16.     Fastställande av avgifter
17.     Val av distriktsordförande
18.     Val av ledamöter
19.     Val av revisorer
20.     Val av valberedning
21.     Övriga frågor
22.     Ordet är fritt
23.     Årsmötets avslutande

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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Bilaga 2
Röstlängd

Röstlängden fastställs till:

Mattias Tjäderborn, Gimlis Galningar
Joakim Lindkvist, Gimlis Galningar
Johan Linder, Gimlis Galningar
Martin Linder, Gimlis Galningar
Viktor Alakövkkö, UmeLAN
Paulina Wiksten, UmeLAN
Gustav Edlund, Tärningen Avgör
David Wikström, Tärningen Avgör
Peter Lindström, Tärningen Avgör
Carin Wesslau, SLI
Sebastian Sandman, Trollpack
Amanda Wikström, Trollpack
Annelie Wikström, Trollpack
Fredrik Peteri, Trollpack
Mikael Alm, WANO
David Johansson, WANO
Louise Pedersen, WON

Följande personer har rösträtt men valde att lägga ned sin rösträtt.

Dick Bengtsson, Gimlis Galningar
Lenita Hellman, Gimlis Galningar
Lloyd Baltz, PiteBoardgamers
Mats Johansson, Midälvariket
Oskar Vikström, WANO

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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Bilaga 3
Adjungeringar

Mötet adjungerar följande personer:

David Gustafsson
Anneli Henriksson
Sanna Hedlund
Ellen Eriksson

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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Bilaga 4
Verksamhetsberättelse 2010

Förtroendevalda  
Lloyd Baltz – Ordförande 
Mats Johansson – Vice ordförande 
Emmelie Nordström – Sekreterare 
Oskar Vikström – Kassör 
Dick Bengtsson – ledarmot 
Lenita Hellman – ledarmot  

Valberedning 
Ezther Söderling – Sammankallande valberedare
Sanna Hedlund - Valberedare  

Revisorer
Hans Josefson
Peter Engström

Årsmötet 
Årsmötet hölls i Skellefteå den 12:e februari 2010

Studiefrämjandet 
I linje med den offensiv som Sverok gjort mot studiefrämjandet beslutade vårt årsmöte att anta en verksamhetsplan 
där vi skulle bedriva ett aktivt jobb mot Studiefrämjandet för att främja våra intressen. Sverok har nu varit 
medlemsorganisation i Studiefrämjandet i 6 år och vi kan med glädje konstatera att saker och ting äntligen har 
börjat hända. Vi har bedrivit ett aktivt påverkansarbete mot flera kontor inom vårat område vilket gett resultat. I 
Umeå Har en speciell organisatör för Roll- och konfliktspelsverksamhet anställts och en omfattande verksamhet 
håller på att byggas upp i Kulthurhuset Klossen på Ålidhem. Som resultat av detta kan man se bland annat 
regelbundna spelkvällar varje onsdag som besöks av 40-80 personer, ett konvent och Lajvfabriken Umeå. De 
andra framgångarna har varit av en mindre mätbar karaktär men likafullt viktiga; att bedriva ett aktivt 
påverkansarbete mot studiefrämjandet för att de ska föra upp Sverokverksamheten på tavlan och få en bättre 
förståelse för det stora folkbildningsvärdet i våran verksamhet. Även i Skellefteå har vi fått till ett samarbete med 
Studiefrämjandet däribland brädspelskvällar varje onsdag. 

Föreningskontakt 
Vi har under det gångna året besökt 17 föreningar och kommunicerat med många fler, vilket är en klar förbättring 
mot tidigare år. Vi har också gjort en riktad ansträngning att knyta bättre kontakt med de större och mer aktiva 
föreningarna i Norr- och Västerbotten, något som vi mött med framgång.
Vi har utöver det besökt 12 föreningsevenemang från Umeå i söder till Boden i norr och fört aktiva diskussioner 
med många intresserade av att starta en förening vilket har resulterat i några nya medlemsföreningar. 
Sammanfattat har kontakten med föreningarna, speciellt de stora, förbättrats avsevärt i jämförelse med 2009 och 
tidigare år. 

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare



Sidan 13 av 20
Sverok Övre Norrlands årsmöte 

Boden 19-03-11
Evenemangsbesök 
Vi har under årets lopp besökt allt från lajv och konvent till medlemsdagar och bygghelger på området. I syfte att 
knyta närmare kontakt har vi minst två gånger under årets lopp besökt Trollpack, Tärningen Avgör, SLI, Pite 
Boardgamers, Gimlis Galningar och Midälvariket. Dessa är alla utspridda geografiskt och är väldigt aktiva föreningar 
vars verksamhet ständigt söker att omfatta nya personer. Dessa föreningar är därför väldigt intressanta för oss och 
att föra en närmare dialog med dem ter sig naturligt.

Projektbidrag 
I år hade vi budgeterat 100.000kr i projektbidrag för 2010, dessa pengar kom ifrån Sverok och var öronmärkta 
för projektbidrag. I samband med det satte vi målsättningen att samtliga 100.000kr skulle ut i projektbidrag till 
föreningarna innan Sveroks riksmöte den 20:e november. Vi nådde inte riktigt fram i mål med det men är ändå 
otroligt nöjda av att ha hanterat fler ansökningar och delat ut mer pengar än de senaste 8 åren tillsammans. Vi 
märkte av detta också en väldigt positiv synergi till föreningskontakten. Stödet har huvudsakligen gått till 
arrangemang och materialinköp för att stödja långsiktig verksamhet. Vi pratar alltså om allt från brädspel och 
airsoftutrustning till ett elverk. För en detaljerad genomgång se den ekonomiska rapporten. 

Övrigt stöd 
Förutom projektbidragen har vi när möjlighet funnits stöttat våra föreningar så gott vi kan med allt från att kapa 
upp stormfällda träd på ett lajvområde utanför Skellefteå, informera om Sverok, deltagit på möten och förmedlat 
kontakter föreningar emellan. Det fanns också möjlighet till en kassörsutbildning från Sverok som dock ställdes in 
på grund av för få deltaganden. 

Sverok 
Vi har fortsatt att ha ett aktivt påverkansarbete mot vårt förbund för att bevaka våra medlemmars intressen, detta 
genom att delta på möten, slag och träffar samt naturligtvis riksmötet med så många medlemmar och 
styrelsemedlemmar vi har kunna uppbåda. Vi har också en fortsatt bra representation på riksnivå med Norr- och 
Västerbottningar i både Förbundsstyrelsen och Förbundets valberedning, något vi är väldigt nöjda med då södra 
Sverige och Stockholm i synnerhet haft en väldigt dominerande och tongivande roll de senaste åren. 

Klossen 
En del som inte var med i verksamhetsplanen med likväl kom att bli ett stort fokus för oss under det gångna 
året som en vital del av vårt samarbete med Studiefrämjandet var arbetet med Kulturhuset Klossen på Ålidhem i 
Umeå. I början av juni blev vi kontaktade av Adrian Löwander från Studiefrämjandet som gav oss en guidad tur 
av byggnaden och en officiell inbjudan att vara med och forma huset och dess syfte. Vi tvekade inte med att 
tacka ja då vi fann att ändamålet låg väl inom ramen för vår satsning mot Studiefrämjandet och att vi hade 
tillräckligt mycket pengar för att den budgeterade verksamheten inte skulle behöva lida på något sätt på grund av 
de extrakostnader detta skulle innebära. Som alla uppstartsprocesser var det en tämligen skakig färd men det 
artade sig väl i slutändan och vi ser fram emot att fortsätta med jobbet. Under året har det handlat mycket om 
att börja bygga upp en kontakt mellan studiefrämjandet och våra medlemmar samt sprida information om Klossen 
och de möjligheter som våra medlemmar har att arrangera och få inkomster från folkbildningen. 

Lokaler 
Sverok Ön hyr sedan 2009 ett förråd på Ålidhem och sedan andra halvan av september 2010 ett kansli på 
Kulturhuset Klossen tillsammans med Sverokföreningen Midälvariket. I dagsläget delar Sverok ÖN och Midälvariket 
på lokalen och hyran, detta för att våra behov inte är såpass stort att vi behöver den själv och för att kostnaden 

__________________                                                                _____________________ 
Mötesordförande                                                                        Mötessekreterare

__________________                                                                _____________________ 
Justerare                                                               Justerare
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för lokalen hade blivit oförsvarbar. Kansliet består av ett kontor på 8.8m2 och ett sammanträdesrum/spelrum på 
23m2. I dagsläget bedrivs spelverksamhet flera kvällar i veckan på kansliet, allt rapporteras som studiecirklar som 
används för att betala av hyran. För 2011 har Sverok Övre Norrland fått lokalbidrag beviljat av Sverok Riks på 
12000kr och för 2010 har vi fått en retroaktiv halvering av hyran på grund av problem med tillgången till lokalen 
då vi fått ut för få nycklar för att kunna bedriva den planerade verksamheten. Detta problem är dock löst nu och 
vi ser fram emot att bygga vidare under 2012. Vi han tyvärr under 2010 aldrig realisera våra planer på att 
inrätta ett gemensamt kontor och arbetsrum för våra föreningar i Umeå då Studiefrämjandet inte fick låssystemet 
att fungera ordentligt förrän i slutet på januari. 

Distriktsindelningen 
Distriktsindelningen har varit en annan högt prioriterad fråga under året som gått då indelningen initierades på 
Sveroks riksmöte 2009. Detta för att en av stadgarna som behövdes ändras kräver bifall från två av varandra 
följande årsmöten. Vi har en grupp erfarna och kompetenta föreningsmänniskor som kan starta upp 
distriktsverksamheten i Norrbotten och hoppas att distriktets årsmöte 2010 ska bifalla delningen. 

Kontakt 
Vi har som alltid varit väl tillgängliga att kontakta via telefon, forum och mail samt hörsammat alla begäran om 
fysiska möten. Då vi numera har en kanslilokal kommer äntligen distriktets adress att bli fast och inte förändras 
med vem det i styrelsen är som står som 

kontaktperson. Vi har också fasta telefonnummer och mobiltelefonnummer till distriktet som kommer att tas i bruk i 
samband med uppdateringen av all kontaktinformation efter årsmötet.

Hemsidan
Hemsidan har tyvärr under 2010 hamnat i skymundan igen på grund av dålig uppdatering och bristande intresse 
från styrelsen sida. En ny, snyggare och bättre hemsida har beställts från förbundets webbgrupp som kommer att 
leverera den i samband med årsmötet, helt gratis. Detta för att vi ska anpassa oss till den standard för hemsidor 
som numera finns inom Sverok. 

Ordförandens berättelse av 2010 
Verksamhetsåret 2010 började i februari 2010 i Skellefteå där vi höll vårt årsmöte som av tradition flyttar omkring 
i distriktet. Direkt efter mötet hände inte mycket då vi hade svårt att pussla ihop tiden för ett möte, detta blev 
av i mars på Studiefrämjandets lokaler på Ridvägen i Umeå. Vi spikade en preliminär agenda utefter den liggande 
verksamhetsplanen där distriktsindelningen, projektbidragen och satsningen mot Studiefrämjandet skulle bli årets stora 
satsningar. Resten utav våren gick åt till att planera, brainstorma och diskutera hur vi skulle genomföra våra 
planer. Vi deltog också på Inslaget, Sveroks för årets första förbundskonferens, med väldigt givande workshops om 
reklam, marknadsföring och organisering. 

I juni blev vi kontaktade av Adrian Löwander som informerade oss om att Studiefrämjandet centralt bestämt sig för 
att satsa på Sverokverksamhet under 2010 vilket spelade oss rätt i händerna och vi bestämde oss för att köra 
hårt. Under sommaren började också de första projektbidragsansökningarna komma in och vi besökte bland annat 
Tärningen Avgör, SLI, Pite Boardgamers och Trollpack både på inbjudan och på eget initiativ för att diskutera hur 
vi kan stödja deras verksamhet och vilka behov de har samt i syfte att promota och söka kandidater till de nya 
distrikten som ska bildas. Vi hade också en väldigt lyckad teambuilding under sommaren i Skellefteå och Umeå 
som gjorde väldigt mycket för att vi skulle jobba bättre tillsammans då halva styrelsen var nyinvald. 
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I början på september slutförde vi förhandlingarna med studiefrämjandet och hyrde in oss på Kulturhuset Klossen 
på Ålidhem och startade tillsammans med Studiefrämjandet och Midälvariket igång de regelbundna spelkvällarna på 
onsdagar, det började lite smått men efter bara ett par kvällar var det fullsatt. Till spelkvällarna valde vi också 
köpa in nya brädspel till ett värde av 10.000kr då våra befintliga spel började bli väldigt gamla och slitna. Efter 
det gick mycket energi åt i att bygga upp en verksamhet, förmedlar kontakter mellan studiefrämjandet och våra 
föreningar samt till att försöka dra igång en aktiv spelverksamhet och organisera den i folkbildningen. Men också 
att informera studiefrämjandet om vilka möjligheter som finns till folkbildning inom vår verksamhet. Vi fick också 
under hösten en rad projektbidragsansökningar under hösten och inrättade ett forum för dessa så att alla skulle 
kunna ta del av de inskickade ansökningar och följa våra resonemang kring ansökningarna för att öka 
transparensen. Det första spelkonventet hölls också Klossen i oktober, Midälvacon. 

I november genomförde några personer från styrelsen en resa till Norrbotten och träffade föreningar i Boden, 
Älvsbyn., Piteå och Luleå under en helg för att propagera för distriktsindelningen, träffa föreningar, prata 
projektbidrag och framtid i allmänhet. Vi var också väldigt stolta över Lajvföreningen Trollpack som stod för 
introduktionen till Idolavsnittet som sändes från Luleå i november. 5 utav 6 från styrelsen besökte tillsammans med 
6 andra från vårt distrikt Sveroks riksmöte 2010 och två tog sig iväg på årets andra förbundskonferens, 
Paketinslaget. Vi fick också vår ansökan om lokalbidrag för 2010 igenomklubbad vilket kommer väl till hands. 

Tiden efter jul blev hektisk med en stor laddning projektbidragsansökningar som skulle behandlas tillsammans med 
att Lajvfabriken i Umeå samt ett arrangörsnätverk för lajvare startats. Lajvfabriken är ett koncept som kommer ifrån 
Norge och går ut på att det varje månad ska arrangeras ett drop-in lajv som vem som helst ska kunna vara 
med på utan förberedelser. Vi var väldigt glada över att kunna öppna den tredje lajvfabriken i Sverige i Umeå, 
de andra finns i Stockholm och Göteborg. I januari kom vi också igång ordentligt med spelverksamheten på vårt 
kansli samt börjat inreda och förbereda för vårt planerade föreningskontor. I övrigt kom januari och februari att 
domineras av förberedelserna för vårt årsmöte i Luleå. 

Och till allt detta kommer naturligtvis en massa löpande arbete. Sammanfattat har det varit ett väldigt intensivt år 
som gått i ett högt tempo, men det har också gett resultat som vi är väldigt nöjda med. 
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Bilaga 5

Verksamhetsplan 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.  

Tillgänglighet
Tillgängligheten via mail, forum och telefon har förbättrats de senaste åren ganska markant 
och i och med vårt kansli räknar vi med att kunna ha regelbundna besökstider också. Vi har 
fortfarande en hel del jobb att göra på hemsidefronten med både uppdatering och innehåll. En 
ny hemsida som kommer att matcha förbundets mall är beställt av webbgruppen och kommer 
att levereras i slutet på mars 2011. Del två i tillgänglighetsarbetet är att informera; 
kännedomen om distriktet och vad vi kan göra är dålig bland både 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 roll- och konfliktspelshobbyn i västerbotten. 

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 inte intressanta eller intresserade av ett djupare samarbete. De 
föreningar som för oss är intressanta att ha löpande kontakt och samarbete med är ganska få 
men dock stora. 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. 

Marknadsföring
Sverok Västerbotten ska verka för att marknadsföra spelhobbyn genom att vara med på olika 
event/festivaler och där i samarbete med föreningar aktivt uppvisa spelhobbyn.

Svero Västerbotten ska, under verksamhetsåret, genomföra minst ett evenemang av typen 
konvent eller LAN i samverkan med lokala föreningar.

Hemsida 
En ny hemsida har beställts från Sveroks Webbgrupp som kommer att levereras i slutet på 
Mars. Förutom en lång rad funktioner och möjligheter som kommer att göra sidan med 
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lättuppdaterad med både bilder och text samt tillgång till avsevärt fler undersidor och olika 
feeds som t.ex. RSS och Magenta News 

Kurser och föreningsstöd 
Den huvudsakliga planen för föreningsstödet 2012 är det kontor vi kommer att öppa för 
samtliga våra föreningar på kulturhuset Klossen, Ålidhem, Umeå. Tanken är att föreningarna 
ska ha en fullt utrustad kontorslokal där de kan utföra det administrativa arbete som kommer 
med föreningslivet inom Sverok, där de kan 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 hoppas vi skapa 
en naturlig mötesplats både mellan föreningar själva och mellan föreningarna och distrikten. 
Lokalen i tanke är kontorsrummet på vårt kansli och kommer att tas i bruk så fort allt är 
iordningsställt, tidsplansmässigt innan sommaren.  
Utöver det ska distriktet och hjälpa och stötta föreningarna i deras löpande verksamhet, i 
kontakten med olika instanser i samhället och i kontakten med Sverok och Studiefrämjandet 
samt så gott vi kan med all möjligt.  

Sverok Västerbotten ska arrangera resor till lokala evenemang inom tidigare Sverok Övre 
Norrlands upptagningsområde.

Projektstöd 
Då Västerbottens Läns Landsting inte tillåter direkta bidrag till föreningarna utblir tyvärr 
projektbidragen 2012 för Sverok Västerbotten. 

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 årsmöten, bli invalda till förtroendeposter inom 
Studiefrämjandet. Och aktivt lobba för att det ska finnas fler dedikerade 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. 

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. 
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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. 

 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.

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. 

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. 
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Bilaga 6

Budget 2011

 Konto Intäkter  
11 Landstingsbidrag VLL 75.000
12 Lokalbidrag Sverok 12.000

       13 Studiecirklar och kulturarrangemang 4.000
 Summa  91.000

Kostnader
21 Förråd 6.000
22 Arbetsgrupper 5.000
23 Styrelsekostnader 20.000
24 Teambildning 10.000
25 Kansli 25.000
26 Revisor 2.000
27 Marknadsföring 20.000
28 Årsmöte 15.000
29 Resestöd 10.000
30 Valberedning 5.000
31 Övrigt 5.000

Summa 123.000

Resultat -32.000

__________________                                                                _____________________ 
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Budgetförklaring 

Intäkter: Förväntade intäkter: 75.000kr från VLL är en pessimistisk beräkning, det kommer 
förmodligen att handla om mer. Vi får också 12.000kr från Sverok Riks i lokalbidrag för 2011 
för vår lokal. Vi räknar med ytterligare 4-5.000kr i intäkter från studiecirklar och 
kulturarrangemang som vi kommer att ha på vår löpande verksamhet. Budgeten är 
minusbalanserad, dels för att vi har en del materialinköp att göra till kansliet som gör att 
kostnaderna drar iväg. Det är också första året för det nya distriktet så det är lite svårt att 
bedöma kostnaderna, budgeten är därför väl tilltagen och vi har en likviditet som gör att vi 
mer än väl kan ta en minusbudget. 

Utgifter: 
Förråd: Hyran för själva förrådet och inköp av hyllor. 
Arbetsgrupper: Pengar till arbetsgruppen att disponera fritt i dess syfte, för att täcka 
omkostnader som mat, resor och andra utgifter i samband med arbetet.
Styrelsekostnader: Omkostnader för styrelsen, resor till möten, mat, boende, resor till 
förbundskonferenser och Sveroks Årsmöte.  
Teambuildning: Nytt år och nytt blod till styrelsen, man jobbar bättre tillsammans om man 
faktiskt känner varandra. 
Kansli: Hyra för kanslilokalerna och materialinköp. 
Revisor: Pengar till revisorerna att disponera fritt i dess syfte, för att täcka omkostnader som 
mat, resor och andra utgifter i samband med arbetet. 
Marknadsföring: Föreningskontakt, profilkläder, pr-material, eventresor till t.ex. Dreamhack 
eller Kulturnatta. 
Årsmöte: Utskick, lokaler, boende, mat, underhållning, resor o.s.v. 
Valberedning: Pengar till valberedningen att disponera fritt i dess syfte, för att täcka 
omkostnader som mat, resor och andra utgifter i samband med arbetet.
Övrigt: Oväntade och svårkategoriserade omkostnader mm. 

Resultat: Vid årsskiftet hade Sverok Övre Norrland ett kontosaldo på 152.376k

__________________                                                                _____________________ 
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