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Protokoll fört vid årsmöte | Sverok - 2017-02-25 

1.MÖTETS ÖPPNANDE 

Linus Råde öppnade mötet. 

2.FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
Namn Förening 
Wadoud Ståhl Revisor Sverok Västerbotten, Gaia-projektet  
Elin Jakobsson Segel och kanotförening 
Josef Hashiguchi  Nördar i Norr 
Nils Thysk Draft Punks 
David Andersson Draft Punks 
LInus Råde Sverok Västerbottens styrelse, Alla kan spela 
AnnaIsabella Selleskog Sverok Västerbottens styrelse, Segel och 

kanot-föreningen 
Isa Blomberg Sverok Västerbottens styrelse, Segel och 

kanot-föreningen 
Leif Ershag Sverok Västerbottens styrelse, SLI 
  
Yttrande/Närvarorätt  
Sanna Hedlund FemNet, RFK Västerbotte 
Tjarls Metzmaa Förbundsstyrelsen 

 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa röstlängden. 

 

3.MÖTETS BEHÖRIGHET 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… anse mötet beslutsmässigt. 

 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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4.VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

En mötesordförande ska väljas. Tjarls Metzmaa nomineras. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Tjarls Metzmaa till mötesordförande. 

5.VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

En mötessekreterare ska väljas. Sanna Hedlund nomineras. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Sanna Hedlund till mötessekreterare. 

6.VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Två justerare tillika rösträknare ska väljas. Elin Jakobsson och Wadoud Ståhl nomineras. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Elin Jakobsson till justerare/rösträknare. 

2… välja Wadoud Ståhl till justerare/rösträknare. 

7.FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Mötets behörighet 
4. Val av mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare 
6. Val av justerare och rösträknare 
7. Fastställande av dagordning 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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8. Verksamhetsberättelse för 2016 
9. Ekonomisk berättelse för 2016 
10. Revisionsberättelse för 2016 
11. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
12. Fastställande av verksamhetsplan för 2017 
13. Fastställande av avgifter för 2017 
14. Fastställande av budget för 2017 
15. Val av styrelse för 2017 
16. Val av valberedning för 2017 
17. Val av revisorer för 2017 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 
 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa dagordningen enligt lagt förslag. 

 

8.VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 

SE BILAGA FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

Styrelsen genom Linus Råde föredrog verksamhetsberättelsen för 2016. Mötet ställer lite frågor 
gällande integrationssatsningen. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga verksamhetsberättelsen för 2016 till handlingarna. 

 

9.EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2016 

SE BILAGA FÖR EKONOMISK BERÄTTELSE 2016 

Styrelsen genom Leif Ershag föredrog den ekonomiska berättelsen för 2016. Mötet ställer lite 
frågor gällande fordringen till förbundet och den felbetalade fakturan.. 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
 
 



 
Protokoll fört vid årsmöte | Sverok - 2017-02-25 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga den ekonomiska berättelsen för 2016 till handlingarna. 

10. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2016 

SE BILAGA FÖR REVISIONSBERÄTTELSE 2016 
Wadoud Ståhl, distriktsrevisor, föredrog revisionsberättelsen för 2016. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga revisionsberättelsen för 2016 till handlingarna. 

 

11. ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN 

Revisorerna rekommenderar mötet att bevilja styrelsen för 2016 ansvarsfrihet. 
 
MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

 

12. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR 2017 

SE BILAGA FÖR FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2017 
Styrelsen genom Linus Råde föredrog verksamhetsplanen för 2017. 

HUVUDYRKANDE 

 Distriktsstyrelsen yrkar att… 

1… anta verksamhetsplanen enligt förslaget till verksamhetsplan 2017. 
Förslaget till verksamhetsplan 2017 ställs mot avslag. 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa verksamhetsplanen tillsammans med de fyra tilläggsyrkandena nedan.. 
 

 
12.1 ÄNDRINGSYRKANDE “TA BORT STORREGIONERNA UR VERKSAMHETSPLANEN” 
Av: Distriktsstyrelsen, Sverok Västerbotten 
 
Eftersom storregionerna inte längre är aktuella så föreslår distriktsstyrelsen att den delen i 
verksamhetsplanen stryks. Storregionerna var en tanke från regeringen att införa större regioner i 
Sverige, vilket hade påverkat distriktet i stor mån. Nu har de planerna lagts på is och 
storregionerna är inte längre aktuella. Därför bör de strykas från verksamhetsplanen. 
 
Distriktsstyrelsen yrkar... 
 
1...att stryka “Storregioner” samt “alla” från följande mening då de inte längre är aktuella. 
 
Storregioner, e-sportsförbund och avdelningar är alla fokusområden som vi redan arbetat med 
men vill fortsätta att utveckla 2017. 
 
till att lyda 
E-sportsförbund och avdelningar är fokusområden som vi redan arbetat med men vill fortsätta att 
utveckla 2017. 
 
MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bifalla yrkandet 
 
 

12.2 ÄNDRINGSYRKANDE “RÄTTA TILL ÅRTAL” 

Av: Elin Jakobsson, Segel- och Kanotföreningen 
 
Det finns ett redaktionellt fel där det står fel årtal i verksamhetsplanen. 
 
Elin Jakobsson yrkar... 
 
1...att byta ut 2016 till 2017 i följande mening: 
 
Information om kommunernas bidrag finns nu upplagda i eBas och arbetet under 2016 kommer 
fokusera på att skapa kontakter mellan föreningar och kommuner. 
 
MÖTET BESLUTADE ATT 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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1… bifalla yrkandet 
 

 
12.3 TILLÄGGSYRKANDE “ARBETA FÖR SAMARBETE PÅ NATIONELL NIVÅ” 

Av: Wadoud Ståhl, Gaiaprojektet 

Styrelsen borde arbeta för att stärka utbytet mellan föreningsaktiva i distriktet och i södra Sverige 
inom olika hobbygrenar, det kan vara svårt att locka personer från södra Sverige hit och vice versa. 
Kanske kan man samarbeta med andra distrikt för att dela på kostnader och skapa ett utbyte 
mellan norr och söder.  
 
 Wadoud Ståhl yrkar... 
 
1… att under rubriken “Samverkan” infoga 
- Arbeta för ett aktivt samarbete och utbyte med föreningar, medlemmar och arrangemang på 
nationell nivå.  

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bifalla yrkandet 
 

 
12.4 TILLÄGGSYRKANDE “SAMARBETE MED FRITIDSGÅRDAR” 

Av: Nils Thysk, Draft Punks 
 
Det finns många möjligheter att arbeta med fritidsgårdar, då de ofta saknar temakvällar  och där 
har spel en naturlig plats och ingång. Distriktet borde hjälpa och uppmuntra föreningar att fara till 
fritidsgårdar och visa upp spel för ungdomarna där. 
 
Nils Thysk yrkar… 

1… att under rubriken “Samarbete med kommunen” infoga följande punkt: 
 
- Uppmuntra och stötta föreningar att besöka fritidsgårdar 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bifalla yrkandet 
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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13. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2017 

SE BILAGA FÖR FÖRSLAG TILL BUDGET 2017 
 
Leif Ershag presenterar förslaget till budget 2017 för årsmötet. 
 
HUVUDYRKANDE 

 Distriktsstyrelsen yrkar att… 

1… anta budgeten i budgetförslag för 2017. 
 
MÖTET BESLUTADE ATT 

1… anta föreslagen budget med de två tilläggsyrkanderna samt revidering av summorna efter 
dessa. 
 
 
 
13.1 TILLÄGGSYRKANDE “SAMVERKAN FRITIDSGÅRDAR” 
Av: Leif Ershag, distriktsstyrelsen 

För att möjliggöra och bättre spegla den nya verksamhetsplanen och de tilläggsyrkanden som 
antogs yrkar mötet… 

1… att infoga Samverkan Fritidsgårdar med en budgetpost på 5000 kr 
 
MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bifalla yrkandet. 
 
 
13.2 TILLÄGGSYRKANDE “SAMVERKAN NATIONELLT UTBYTE” 
Av: Wadoud Ståhl, Gaiaprojektet 

För att möjliggöra och bättre spegla den nya verksamhetsplanen och de tilläggsyrkanden som 
antogs yrkar mötet… 

1… att infoga Samverkan Nationellt utbyte med en budgetpost på 5000 kr 
 
MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bifalla yrkandet 
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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14. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2017 

HUVUDYRKANDE 

Att avgiften för 2017 fastställs till 0 kr. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… avgiften för 2017 fastställs till 0 kr. 
 

15. VAL AV STYRELSE FÖR 2017 

Valberedningen har lagt ett förslag med vakanser på vissa poster, se bilaga. AnnaIsabella Selleskog 
kandiderar till ordförande och Sören Gullbrand och Mille Björkman kandiderar till ledamöter i 
styrelsen. Wadoud Ståhl drar tillbaka sin kandidatur som revisor och kandiderar till styrelsen 
istället. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja AnnaIsabella Selleskog till ordförande. 

2… enhälligt välja Isa Blomberg till ledamot. 

3… enhälligt välja Mille Björkman till ledamot. 

4… enhälligt välja Linus Råde till ledamot. 

5… enhälligt välja Sören Gullbrand till ledamot. 
 
6… enhälligt välja Wadoud Ståhl till ledamot. 
 

16. VAL AV VALBEREDNING FÖR 2017 

Valberedningen har lämnat valberedningsposterna vakanta.  

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… inte välja en valberedning för 2017 utan lämna posterna vakanta. 

 

17. VAL AV REVISORER FÖR 2017 

Valberedningens förslag faller då Wadoud Ståhl har blivit invald i styrelsen. Leif Ershag kandiderar 
till posten som revisor för Sverok Västerbotten. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Leif Ershag till revisor. 

2… enhälligt välja Johan Svanborg till revisor. 
 

18. INKOMNA MOTIONER 

Inga motioner har inkommit till mötet. 
 

19. ÖVRIGA FRÅGOR 

En fråga har inkommit till mötet, punkt 19.1. Eftersom Övrig fråga 19.1 är en fråga om 
stadgeändring krävs att mötet enhälligt beslutar att ta upp och behandla frågan på 
mötet för att den ska behandlas.  
 
MÖTET BESLUTADE ENHÄLLIGT ATT 
1… ta upp och behandla punkt 19.1 om stadgeändring §17 under årsmötet. 
 

19.1 STADGEÄNDRING §17 

Punkt 19.1 föredras av Leif Ershag i distriktsstyrelsen. 
 
Vi föreslår en stadgeändring i §17 för att dagordningen i stadgarna bättre ska följa den 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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föreningspraxis som råder inom Sverok. Vissa punkter finns inte inskriva att 
behandlas av stadgarna, och andra är på fel ställe vilket kan skapa förvirring 
under mötet. Förslaget är att lyfta in punkterna “Fastställande av röstlängd” som 
första punkt samt “Fastställande av dagordning” som tredje punkt. Dessutom 
flyttas Fastställande av verksamhetsplan och budget samt Fastställande av 
avgifter att ligga före personvalen. Det känns rimligt att personer som 
kandiderar vet vad de förväntas lägga fokus på innan de kandiderar, och inte efter de blir 
valda får se vad de ska genomföra i verksamhetsplanen. 
 
Den nya §17 skulle se ut som följer. 
 
§17.  Följande ärenden skall alltid behandlas av årsmötet: 
 

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

 
Styrelsen yrkar att… 
1…. lägga till och ändra årsmötesordningen enligt förslaget ovan i §17. 
 
 

MÖTET BESLUTADE ENHÄLLIGT ATT 

1… bifalla ändringsyrkandet i övrig fråga 19.1 och ändra stadga §17. 
 
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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20. MÖTETS AVSLUTANDE 

AnnaIsabella Selleskog förklarade mötet avslutat. 

 
  

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Bilaga. 
 

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. 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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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.  
 

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. 

   
 
  

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Bilaga. 

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 I 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 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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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 
Sverokläger -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 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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REVISIONSBERÄTTELSE 2016 

Vi revisorer har gått igenom det material som funnits tillgängligt i den 
dropbox styrelsen förfogar över. Dessa omfattar mötesprotokoll och det 
material som presenterats inför årsmötet. 

Ekonomin har gått med ett stort underskott, men förklaringen till detta är bra 
förklarat och styrelsen har vidtagit åtgärder för att det misstag som ligger bakom 
denna skall åtgärdas tillsammans med Sverok Riks. Önskvärt skulle vara att vi 
revisorer får kännedom löpande under året om dels liknande händelser skulle uppstå 
och dels om styrelsen ser att budget för projekt eller liknande aktiviteter kommer 
överskridas.  

Med detta påpekande gjort finner vi inte några skäl till att inte bevilja avgående 
styrelse ansvarsfrihet. 

Umeå 17-02-23 
 
 
 

Wadoud Ståhl 

 
 
 
Johan Svanborg 

  

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Bilaga. 

VERKSAMHETSPLAN 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. E-sportsförbund och avdelningar är 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   

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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SAMARBETE MED KOMMUNER 

Information om kommunernas bidrag finns nu upplagda i eBas och 
arbetet under 2017 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. 
● Uppmuntra och stötta föreningarna att besöka fritidsgårdar 

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: 

●  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 e-sportsförbund som Sverok initierat 
●  Arbeta för fler organisationsöverskridande verksamhetsfrämjande 

samarbeten 
● Genomföra årliga möten med viktiga bidragsgivare 
● Arbeta för ett aktivt samarbete och utbyte med föreningar, medlemmar och 

arrangemang på nationell nivå.  

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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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. 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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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 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Bilaga. 

BUDGET 2017 
   

    

Fordringar     193.580,00 kr 
Intäkter     200.000,00 kr 
       Region Västerbotten, regionbidrag     200.000,00 kr 
   
Utgifter  238.000,00 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 

Samverkan Nationellt utbyte     5.000,00 kr 
Samverkan fritidsgårdar       5.000,00 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 
  

  

  

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Bilaga. 

 
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL 
FÖRTROENDEPOSTER 2017 
 
Valberedningen för Sverok Västerbotten lägger fram följande icke fullständigt förslag 
till årsmötet för val av nya förtroendevalda inom distriktet för 2017.  
 

FÖRSLAG TILL STYRELSEPOSTER 2017 

Ordförande: Vakant 
Ledamot: Linus Råde 
Ledamot: Isa Blomberg 
Ledamot: AI Selleskog 
Ledamot: Vakant 
 
Kommentar: Valberedningen har inte under sitt arbete för ny styrelse lyckats hitta 
fylla alla poster, varför förslaget framläggs med vakanser. De poster som i nuläget 
saknas är ordförande och en avsedd kassör. Linus har tidigare suttit som ordförande 
men uttryckt en önskan om att få trappa ned den delen av sitt engagemang, däremot 
så kommer den kunskap som han besitter att finnas kvar inom styrelsen genom att 
han finns kvar som ledamot inom styrelsen. 
 
 

FÖRSLAG TILL REVISORER 2017 

Johan Svanborg 
Wadoud Ståhl 
 
Kommentar: Valberedningen föreslår att sittande revisorer får fortsatt förtroende. 
 
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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FÖRSLAG TILL VALBEREDNING 2017 

Valberedare sammankallande: Vakant  
Valberedare: Vakant  
 
Kommentar: Nuvarande valberedning har varit utspridd över olika delar av Norrland 
vilket försvårat valberedningsarbetet då löpande kontakt med föreningar inom länet 
begränsats. Valberedningen ser gärna att yngre förmågor inom Sverok tar vid med 
sina kontakter, energi och närhet till verksamheten.  
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
 
 


