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Verksamhetsberättelse 2016   
  

Regional föreningskonsulent  

Föreningskonsulenten har nu växlat upp arbetet rejält med både samordningen kring 

föreningar i länet samt med externa aktörer. Nätverk för ungdomsorganisationer, projekt 
med Region Västerbotten och en tätare kontakt med våra medlemmar är bara några av 

effekterna av hennes arbete.  
  

Kommunikation inom distriktet  

En runtringning till samtliga föreningar har genomförts där både styrelsen och 

föreningskonsulenten deltagit. Distriktet har inte arbetat med att aktivt besöka föreningars 

arrangemang i år utan har istället fått hjälp med mycket kommunikation av 
föreningskonsulenten. Skolbesök för att starta upp föreningar har genomförts i Umeå där 

styrelsen hjälpt konsulenten att dra igång nya föreningar bland intresserade ungdomar.  
  

Kommunikation med andra aktörer  
Sverok är idag drivande inom den lokala ungdomsrörelsen i Umeå där Ung På Pride är ett 

exempel på hur vi samordnar arbetet, vi genomför också årligen uppföljningssamtal med  

Region Västerbotten om vårt regionala arbete och är en naturlig samarbetspartner för 
kommunen.  
  

Projekt  

Fantastikens månad följdes upp och avslutades under året, både sommarläger för barn och 

Ung På Pride fick stöd av Umeå Kommun. Vi har även genomfört ett mindre internt projekt 

där vi arrangerat en rollspelsdag för barn och ungdomar i Umeå.  
  

Kulturhuset Klossen och Studiefrämjandet  

Vi har fortsatt att rusta upp verksamhetslokalen tillsammans med föreningskonsulenten och 
även inrett kontoret med ett extra skrivbord. Möten med föreningar i lokalen har hållits och 

ett arbete med att få fler föreningar att använda lokalen har inletts.  
  

Styrelsens arbete under året  

Viktigt att fokusera på har varit långsiktighet. Därför har en mer genomgående överlämning 

än tidigare genomförts. Skype-möten har varit det löpande arbetssättet då styrelsen är 
geografiskt utspridd. Samarbetet med Föreningskonsulenten har också varit ett 

fokusområde för utveckling.  
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Event under året  

Under året har distriktet medverkat och varit en aktiv del på flera evenemang, bland annat 

spelfestivalen Nordsken, Nörd på Pride samt några av våra medlemsföreningars event. 

Utåtriktade satsningar har inte varit styrelsens fokus utan vi har inriktat oss på att hålla vår 

interna verksamhet igång.  

Integrationssatsningar  
Vi har under året fokuserat på olika integrationssatsningar och under våren hade vi ett 

integrationsprojekt där vi tog fram ett föreningsmaterial och arrangerade två spelträffar, en i 

Umeå och en i Lycksele. Som ett led i projektet deltog vi även på nätverksträffar såsom 

Umegration och har även inlett ett samarbete med Röda Korset.  Under hösten arrangerade vi 

tillsammans med två föreningar samt Röda Korset  en speldag för asylsökande ungdomar på 

Kulturhuset Klossen.  
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Ekonomisk berättelse 2016  
  

Misstag har begåtts  
Sverok Riks har under året fakturerat fel belopp av Sverok Västerbotten och kassören har 

betalat detta felaktiga belopp. Ordförande Linus Råde har därefter varit i kontakt med Riks 

och rett ut hur ekonomin mellan Riks och Västerbotten rörande föreningskonsulent sett ut. 

Flera felaktiga betalningar visar sig ha skett genom åren och en uträkning görs. Detta leder 

till den stora fodring som syns i budgeten för 2017.  

  

Beslutet blir att skulden dels ses som betalning för föreningskonsulent för 2017 och att 

resten räknas av därefter.  

  

Ingen ekonomisk skada har drabbat Sverok Västerbotten eller Sverok Riks pga detta, men 

planeringen av ekonomin har givetvis drabbat båda sidor pga dessa misstag.  

  

Stora skillnader från budget  
Bidrag har överstigit budgeterad summa med ca 90 000kr under året. Samtliga detta var 

bidrag från regionen.  

  

Kostnaden för föreningskonsulent översteg budget med ca 100 000kr, anledningen till detta 

har tidigare förklarats under rubriken “Misstag har begåtts”.  

  

Årsmötet har underskridit budget med 16 000kr. Väldigt få har valt att begära reseersättning 

och lokalen kostar inget extra.  

  

För projekt användes totalt ca 11 000kr mer än budgeterat, vissa projekt gick rejält back och 

vissa gick vi plus på baserat på extra bidrag för projekten.  

  

Styrelsens kostnader har för allt utom överlämningen starkt underskridit budget. Totalt har 

styrelsen använt 13 000kr mindre än budgeterat.  

  

  

För Styrelsen  

  

  

  

Leif Ershag  

Kassör  
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Resultaträkning 2016   
  

För 2016-01-01 till 2016-12-31  

                                                   

Intäkter                  

Intäkter                  

       Försäljning        1.285,00 kr       

       Region Västerbotten, regionbidrag       188.924,00 kr      

       Övriga Bidrag        48.863,00 kr      

Omsättning             239.072,00 kr  
  

                                                   

Kostnader                 

Utgifter                 

       Administration                 

             Avgifter  1.243,00 kr           

             Kontorsmaterial  1.672,00 kr           

             Verksamhetslokal  19.860,00 kr           

             Årsmöte  3.918,42 kr           

       Föreningskonsulent       243.980,00 kr      
       Projekt                 

             Fantastikens månad (2015) 7.447,48 kr           

             Integration  5.653,00 kr           

             Nordsken  -6.619,00 kr           

             Pride  10.386,23 kr           

             Spellovet  2.146,62 kr           

             Sportlovet  2.769,00 kr           

             Sveroklägret  -2.579,98 kr           

             Övriga Projekt  -3.646,00 kr           

       Styrelsearbete                 

             Event  191,70 kr            

             Möten  3.266,50 kr           

             Slag  2.000,00 kr           

             Överlämning  2.767,00 kr           

Summa kostnader            294.455,97 kr  

Nettoförlust för period            55.383,97 kr  
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Verksamhetsplan för 2017   

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 – spelkulturen för framtiden!  
Med en fantastisk föreningskonsulent på plats och ett helt nytt förbund på väg att bildas för 

esporten med sikte på riksidrottsförbundet så ser vi mängder av möjligheter för Sverok.  

För att vara en drivande kraft i spelkulturens utveckling så behöver vi också hela tiden utvecklas. 

Storregioner, esportsförbund och avdelningar är alla fokusområden som vi redan arbetat med men 

vill fortsätta att utveckla 2017.  

Föreningar  
Rutiner för kontinuerlig kontakt och plattformar för möten. Vi vill under året fortsätta arbetet med 

att direkt kontakta föreningarna och skapa mötesplatser där de kan utbyta erfarenhet.  

Distriktet ska:  

 Minst en gång under året ha ett samtal med varje förening i distriktet  

 Bistå föreningarna med rådgivning och hjälp i föreningstekniska frågor  

 Aktivt verka för att distriktet ska ha föreningar inom alla verksamhetsgrenar  

 Aktivt hjälpa till att starta upp föreningar i de kommuner i länet där det i dagsläget finns 

färre än 5 föreningar    

Samarbete med kommuner  
Information om kommunernas bidrag finns nu upplagda i eBas och arbetet under 2016 kommer 

fokusera på att skapa kontakter mellan föreningar och kommuner.  

Distriktet ska:  

 I samtalen med föreningar sprida information om kommunernas bidrag och hur man kan 

gå tillväga för att få tillgång till dem.  

 Skapa mötesplatser för möten mellan kommuner och föreningar tillsammans med 

lokalföreningarna.  

Projekt  
Då finansieringsmodeller i samtliga nivåer av civilsamhället ändrar karaktär mot att vara mer och 

mer projektinriktade är det viktigt att vi inte halkar efter. Vi bör etablera drivandet av projekt 

relaterade till spelhobbyn som en del av distriktets ordinarie verksamhet.  

Distriktet ska:  
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 Under verksamhetsåret genomföra minst två projekt med extern 

finansiering  

Samverkan  
Nätverkande med andra ungdomsförbund och bidragsgivare ska fortsätta. Målet är att hela tiden 

hålla en strategisk blick på framtida möjligheter och inte missa förändringar för bidrag och stöd.  

Distriktet ska:  

 Stötta och aktivt samarbeta med det nya esportsförbund som Sverok initierat  

 Arbeta för fler organisationsöverskridande verksamhetsfrämjande samarbeten  

 Genomföra årliga möten med viktiga bidragsgivare  

Utbildning  
Sverok har tillsammans med Studiefrämjandet tagit fram ett nytt material, Tankebanken, som 

bygger på erfarenheter från NAB-projektet. Vi har även nya möjligheter att genomföra Level Up-

utbildningar genom vår föreningskonsulent.  

Distriktet ska:  

 Genomföra volontärutbildningar med minst 50 ungdomar i länet  

 Erbjuda föreningarna att utveckla sitt styrelsearbete genom att genomföra minst en  

fokusutbildning på en specifik styrelsepost, exempelvis kassörs-utbildning.  

Folkbildning  
Distriktet har en central roll i det nya distriktet för Studiefrämjandet i Västerbotten. Det är något vi 

vill ta tillvara genom att fördjupa samarbete i hela länet.  

Distriktet ska:  

 Skapa minst tre gemensamma satsningar tillsammans med Studiefrämjandet som 

exempelvis lokala Nörd på Pride arrangemang, Nordsken eller föreningsbesök.  

 Sprida information om Sverok till Studiefrämjandet lokalt i hela länet och sprida 

information om Studiefrämjandet till våra medlemsföreningar.  

Regional föreningskonsulent  
Distriktets ekonomiska situation gör det omöjligt att ens på längre sikt själva finansiera en 

föreningskonsulent på heltid. Vi har därför diskuterat oss till en modell för samfinansiering kring 

föreningskonsulten där vi står för en tredjedel.  

Distriktet ska:  

 Verka för att bevara föreningskonsulenten genom samfinansiering med riks och andra 

distrikt.  

 Utveckla föreningskonsulentens arbetsmiljö genom tätare kontakt med styrelsen och 

framtagande av rutiner för styrelsen och konsulentens gemensamma arbete.  
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Ålidhem Äger  
Under året är Sverok Västerbotten medpartner för projektet Ålidhem Äger, som 

är en del av Äga Rum-satsningen. 2017 blir uppstartsår för projektet som vill 

stärka föreningslivet.  

Distriktet ska  

 Vara en aktiv partner i projektet  

 Stötta föreningar som vill vara en del av projektet lokalt på Ålidhem  

 Öppna upp möjligheten för fler föreningar att etablera sig i området  

Integrationssatsningar  
Sverok Västerbotten är medverkande i två nätverk för att sammankoppla civilsamhället med 

nyanlända och asylsökande.   

Distriktet ska  

 Fortsätta att delta och knyta kontakter på nätverk såsom Umigration  

 Sprida det framtagna materialet till sina föreningar för att uppmuntra dem att 

arrangera egna träffar  

 Stötta och erbjuda hjälp till de föreningar som vill arrangera träffar  

 Katalogisera det Språkneutrala spelbiblioteket så att det kommer till större 

användning 

 Arrangera ett event för asylsökande under året  

Klossen och Sverokrummet  
Distriktet har de senaste åren lagt energi på att tillsammans med föreningskonsulenten piffa upp 

föreningslokalen på Klossen och hållit regelbundna möten för att öka delaktigheten från de som 

använder lokalen.  
  

Distriktet ska  

 Utveckla Sverokrummet genom att hålla minst ett möte per år med 

föreningsrepresentanter  

 Fortsätta att erbjuda alla Sverokföreningar lokal gratis via Sverokrummet  

 Öka aktiviteten i Sverokrummet från föregående år  

 Få fler nya föreningar att använda sig av Sverokrummet  

 Sprida information om Föreningsskrivbordet på kontoret  
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Budget 2017  
               

               

Fodringar          193.580,00 kr  

Intäkter          200.000,00 kr  

       Region Västerbotten, regionbidrag         200.000,00 kr  

      

Utgifter          228.000,00 kr  

       Administration          39.000,00 kr  

             Avgifter          1.000,00 kr  

             Kontorsmaterial          4.000,00 kr  

             Marknadsföringsmaterial          6.000,00 kr  

             Revision          1.000,00 kr  

             Valberedning          1.000,00 kr  

             Verksamhetslokal          21.000,00 kr  

             Årsmöte          5.000,00 kr  

       Föreningskonsulent          162.000,00 kr  

       Projekt          12.000,00 kr  

             Level-Up          2.000,00 kr  

             Nordsken          4.000,00 kr  

             Pride          2.000,00 kr  

             Spellovet          2.000,00 kr  

             Sveroklägret          2.000,00 kr  

       Styrelsearbete          15.000,00 kr  

             Event          3.000,00 kr  

             Möten          5.000,00 kr  

             Slag          4.000,00 kr  

             Teambuilding          3.000,00 kr  

  

  

  


