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Protokoll Årsmöte Sverok Västerbotten 
2013Mötets öppnande

1. Mötets öppnande.

Distriktets ordförande Jens öppnar mötet.

2. Årsmötets behörighet

Mötesdeltagarna förklarar mötet behörigt.

3. Val av mötesordförande

Årsmötet väljer Dick Hellman till ordförande för årsmötet.

4. Val av mötessekreterare

Årsmötet väljer Jens Lindström till sekreterare för årsmötet.

5. Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutar att förändra dagordningen, med tillägg att § 6 Justerare även är rösträknare. Till 
punken övriga frågor läggs en punkt om en Gemensam verksamhetskalender på Sverok Vb hemsida.

6. Val av två justerare tillika rösträknare

Årsmötet väljer Patrik och Petter till justerare och rösträknare för mötet och årsmötesprotokollet.

7. Verksamhetsberättelse

Ordföranden för distriktets styrelse 2012, Jens föredrar förslaget till verksamhetsberättelse. Förslaget antas 
av mötet, varvid förslaget läggs till handlingarna. Se bilaga 1.

8. Ekonomisk berättelse

Kassören för 2012 års styrelse föredrar förslaget till ekonomisk berättelse. Ett tillägg görs dock att den 
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handkassa som finns med i den ekonomiska berättelsen inte funnits sedan 2010, enligt uppgift från 
tidigare styrelser, varför den bör bortses ifrån när det kommer till den ekonomiska berättelsen.  

Årsmötet beslutar med denna notering att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. Se bilaga 
2.

9. Revisionsberättelse

Mötesordföranden föredrar revisorsberättelsen. Av vilken det framgår att styrelsen under året skött sitt 
arbete. Se bilaga 3.

10. Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen 2012. Årsmötet finner styrelsen ansvarsfri för det gångna 
verksamhetsåret 2012.

<Mötet ajournerar sig för 15 min rast och diskussion kring motionerna som senare  
kommer.>

11. Motioner
Årsmötet börjar behandla övriga motioner.

11.1 Övriga motioner:

§ 11.1.1 Motion 1 Närvaro på spelrelaterade evenemang
Se bilaga 4.

Motionsställaren Johan föredrar motionen för årsmötet. 

Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens kommentar. 

Innan beslut så:

<Ordningsfråga röstlängd, alla närvarande har tillsvidare röst rätt 
enligt årsmötets mening. >

Årsmötet väljer att bifalla distriktsstyrelsens yrkande om att 
marknadsföringsposten i budgeten stryks och flyttas till 
kommunikation  inom distriktet. 

§ 11.1.2 Motion 2 Samlingslokal i Skellefteå 
Se bilaga 5.

Motionsställaren Johan föredrar motionen och dess bakgrund för årsmötet. 
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Några frågor ställs till motionsställaren, angående upplägget för lokalen och 
om kostnaden verkade rimliga. 

Sekreterare Linus föredrar styrelsens kommentar. 

Diskussion kring motionen och ekonomi för lokalen.

Årsmötet går till beslut 

Motionsyrkande mot avslag.

Årsmötet väljer att bifalla motionen.

§ 11.1.3 Motion 3 Verksamhet i "Glashuset"
Se bilaga 6.

Motionen föredras av Linus Råde som representerar 
motionsställaren.

Nathalie föredrar styrelsens kommentar till motionen. 

Frågor kring motionen tas upp innan beslut.  

Motionens, att-satts ställs mot avslag.

Årsmötet väljer att avslå motionen.

11.2 Motioner från styrelsen:
Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till 

stadgeändring, samma påpekar en redaktionellt ändring av namn där det skall 
stå Sverok istället för Sveriges roll och konfliktsituation.

11.2.1. Förslag till stadgeändringar 1
Se bilaga 7.

Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till 
stadgeändring
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Bifall mot avslag.

Årsmötet bifaller motionen. Första läsningen.

11.2.2 Förslag till stadgeändringar 2
Se bilaga 9.

Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till 
stadgeändring

Bifall mot avslag.

Årsmötet bifaller motionen. Första läsningen.

11.2.3 Förslag till stadgeändringar 3
Se bilaga 10.
Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till 

stadgeändring

Bifall mot avslag.

Årsmötet bifaller motionen. 

11.2.4 Förslag till stadgeändringar 4
Se bilaga 11.

Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till 
stadgeändring.

Bifall mot avslag.
Årsmötet bifaller motionen. 

11.2.5 Förslag till stadgeändringar 5
Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till stadgeändring.
Bifall mot avslag.
Årsmötet bifaller motionen. 
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11.2.6 Förslag till stadgeändringar 6
Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till stadgeändring.
Bifall mot avslag.
Årsmötet bifaller motionen. 

11.2.7 Förslag till stadgeändringar 7
Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till 

stadgeändring.
           Bifall mot avslag.

Årsmötet bifaller motionen. Första läsningen.

11.2.7 Förslag till stadgeändringar 8
Vice Ordföranden Peter föredrar styrelsens motion till stadgeändring.

         Bifall mot avslag.
Årsmötet bifaller motionen. 

<En ordningsfråga leder till rast 10 min >

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
Jennie föredrar den föreslagna verksamhetsplanen. 

Lenita med hjälp av styrelsen föredrar den föreslagna budgeten.

Årsmötet beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan och budget med tillägget att konvent byts mot 
arrangemang.

13. Val:

Valberedningen föredrar beslutet till styrelse 2013.

13.1. Val av distriktsordförande
Valberedningen nominerar sittande ordförande till styrelsen 2013.

Kandidaten presenterar sig. 

Årsmötet beslutar att välja Jens Lindström till ordförande för Sverok Västerbotten under 
verksamhetsåret 2013.

13.2. Val av kassör
Valberedningen nominerar Rasmus Lejion kassör för till styrelsen 2013.

Kandidaten presenterar sig. 
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Årsmötet beslutar att välja Rasmus Lejion till kassör för Sverok Västerbotten under 
verksamhetsåret 2013. Väljs i sin frånvaro.

13.3. Val av ledamöter
Valberedningen nominerar Nathalie Andersson(sittande), Linus Råde(sittande), Astrid 

Holmström(ny),  Albin Westermark(ny).

Kandidaterna presenterar sig.

Viktor presenterar sig som ytterligare en kandidat till styrelsen. 

Valberedningens förslag mot avslag Avslag, genom votering

Valberedningen förslag+Viktor mot avslag,  Bifall, valberedningen förslag+Viktor

Valberedningen förslag+Viktor mot avslag,  Bifall, valberedningen förslag+Viktor

Årsmötet har därmed valt följande ledamöter till Sverok Västerbotten under under 
verksamhetsåret:  2013 Nathalie Andersson(sittande), Linus Råde(sittande), Astrid 

Holmström(ny),  Albin Westermark(ny), Viktor Alakörkkö(ny).

13.4. Val av revisor och valberedare
Valberedningen presenterar sina kandidater och sedan presenterar sig de 
närvarande kandidaterna. 
Revisorskandidaterna, Johan Svanborg presenterar sig på plats. Lina från 
valberedningen presenterar Wadoud Georumi som en annan revisorskandidat.

Emelie presenterar valberedningens förslag till valberedning och sig själv som 
kandidat till valberedningen. 
Lina presenterar Mathilda Appelqvist som förslag till valberedning.
Joel Linder presenterar sig själv.

Årsmötet väljer revisorerna i klump.
Wadoud och Johan väljs till revisorer.
Med en vakans.

Årsmötet väljer 

14. Fastställande av avgifter
Årsmötet fastställer medlemsavgiften i distriktet till 0 kr för 2013. 
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15.Övriga frågor.
15.1 Gemensam verksamhetskalender Sverok Vb
Årsmötet uppdrar till styrelsen att utreda ifall att en gemensam 

verksamhetskalender på distriktets hemsida kan skapas.

15.2 Hälsning från förbundsstyrelsen
Linus framförde en hälsning från förbundsstyrelsen. 

16. Mötets avslutande
Mötesordföranden överlämnar ordförandeklubban till Nyvalde ordföranden Jens avslutar årsmötet.

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse 2012

Inriktning

Under året har styrelsen framförallt varit inriktade på att skapa verktyg och policys för att underlätta och 
klargöra styrelsearbetet. Styrelsen hade på sitt bord för året eller rättare sagt halv året en relativt mild 
verksamhetsplan, hur arbetet med 2012 års verksamhetsplan har gått är tanken att presentera i detta 
dokument.

Mätning av måluppfyllelse

Målen för styrelsearbetet redovisas nedan med en symbol framför. Symbolerna är gröna, gula eller röda 
där grön symbol betyder att styrelsen anser att de uppfyllt målet, gul symbol betyder att målet är delvis 
uppfyllt och röd symbol innebär att målet inte är uppfyllt.

Överlämning

En av de viktigare punkterna som styrelsen fick på sitt bord var att arbeta fram rutiner och dokument för 
att underlätta överlämning av styrelsebetet till nästkommande styrelse. Styrelsen har under året jobbat 
med att dokumentera vilka arbetsuppgifter som de olika posterna i styrelsen gör samt samla olika 
dokument som styr styrelsens verksamhet mer på ett ställe. Styrelsen införde även system för att enkelt 
dela dokument mellan varandra vilka också utan svårighet skulle kunna skickas vidare till nästa styrelse. 
Styrelsen inser också att fungerande rutiner för överlämning är något som kommer att ta tid och rutin för 
att få flytande på ett naturligt sätt varför styrelsen också inser vikten att låta kommande styrelser 
fortsätta arbetet med överlämningar.

Måluppfyllelse:
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● Dokumentera vilka arbetsuppgifter respektive post i styrelsen ansvarar för
● Ta fram rutiner för överlämning
● Förbereda en överlämning för nästkommande styrelse

Ekonomiskt arbete

Styrelsen har under året haft sin budget och ekonomi under punktmarkering, vilket har betytt att 
ekonomin har varit en stående punkt på varje möte. Distriktet har under året använt sig av Riks 
ekonomistöd, för att få hjälp med bokföring och ekonomiska råd. Styrelsen har även gått sett över de 
likvida medel som distriktet har tillgång till. Det har tagits fram rutiner från styrelsens sida för att  
vidareförmedla information till sina revisorerna, dels genom att dessa har kontinuerlig tillgång till större 
delen av styrelsens dokument, men även mejllistor för att komma i kontakt med revisorerna har skapats.

Något möte angående ekonomiskt uppföljning med distrikt Norrbotten har under året inte genomförts då 
distriktet i norr till stora delar varit inaktivt efter att den nuvarande (2012 års) styrelse tillträtt. 

Måluppfyllelse:
● Skapa en attest-ordning
● Skapa rutiner för ekonomisk avstämning
● Tillse att rätt personer är firmatecknare respektive har teckningsrätt
● Tar fram rutiner för kontinuerlig kontakt med revisorerna
● Genomföra det ekonomiska uppföljningsmötet med Sverok Norrbotten

Genomgång av stadgarna

Styrelsen har under året gått igenom stadgarna och lägger till årsmötet fram förslag till ett antal 
förändringar av dessa.

Måluppfyllelse:
● Genomgång av stadgarna och skriva eventuella förslag till ändringar

Extern finansiering

Styrelsen har under året inte i någon större utsträckning arbetat med punkten att ordna förstärkning av 
distriktet kassa utan snarare arbetat med att bättre förvalta de tillgångar som distriktet har. En aktör som 
distriktet med intresse tittar på är däremot Umeå kommun för att där söka bidrag för lokalen klossen. 
Arbetet för att under 2013 söka bidrag från denna insats har förberetts av 2012 års styrelse. Då 
ansökningsdatumet för detta bidrag ligger relativt tidigt på året.

Måluppfyllelse:
● Undersöka de alternativa finansiärer där pengar kan sökas.
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Studiefrämjandet

Styrelsen har under året haft en folkbildningsansvarig i styrelsen och har genom styrelsemedlemmarna 
kontakt med de två SFR distrikten i Västerbotten. Sverok har även representanter med koppling till 
Sverok i åtminstone distrikt Mitts styrelse.
Måluppfyllelse:
● arbeta för att Sverok ska vara representerade på studiefrämjandets årsmöten
● arbeta för att det ska finnas en spelhobbyhandläggare vid lokalkontoren inom distriktet
● ha en folkbildningsansvarig i styrelsen.

Övrig verksamhet 

Styrelsen har under året även besökt 4 konvent (Nordsken(x2), Sävcon, Skecon) arrangerade av 
lokala föreningar i Skellefteå och Umeå. På arrangemanget fanns styrelsen representerad med minst 
en representant. Styrelsen har deltagit mangrant på både slag och riksmöte vilket varit tillfällen för 
styrelsen att nätverka och föra fram frågor viktiga för distriktet. Delar av styrelsen deltog även 
under ett japan-event i Umeå och presenterade förbundet för delar av arrangörer och funktionärer. 
Styrelsen var även närvarande på arrangemanget Femcon i Umeå 2013.

Styrelsen har sett till att arrangera Level-up utbildningar i länet. Styrelsen har även sett till att 
personer inom distriktet har utbildat sig till Level-up utbildare,  vilket medfört att distriktet för 
tillfället är självförsörjande på Level-up utbildare.

Utöver detta har styrelsen även jobbat för att profilera sig gentemot regionförbundet, genom att 
delta i olika workshops arrangerade av regionen. Detta för att bli en naturlig partner för dialog inom 
regionen. 
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Bilaga 2

Ekonomisk Berättelse 2012

Resultatrapport 2012
 

INTÄKTER  

Hyres- o arrendeintäkter 17 500
Erhållna bidrag län 79 991
Övr ersättningar o intäkter 2 698

SUMMA INTÄKTER 100 189
 

Den största inkomstkällan distriktet haft under året har varit landstingsbidraget från region 
Västerbotten. Distriktet har även haft en del hyresintäkter.

 

KOSTNADER  
Lokalhyra -48 000
Förbrukningsinventarier -9 538
Förbrukningsmaterial -956
Övriga resekostnader -23 272
Kost och logi -10 698
Kost och logi i Sverige -2 239
Representation avdragsgill -758
Porto -267
Redovisningstjänster -1 000
Bankkostnader -805
Utbildning -1 240
SUMMA KOSTNADER -98 773
 

Lokalhyran har varit distriktets största kostnad under året. Till kansliet har man köpt en ny 
dator och till årsmötet tillkom en del kostnader för resor och mat.

 

ÅRETS RESULTAT -6 584
 

Årets resultat uppgick till -6 584 kr.
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 Balansrapport 2012
 

TILLGÅNGAR  

Långfrist reversfordringar 4 140
Förutbetalda hyror 8 000
Kassa 3 000
Bank 14 899
Bank, övriga konton 60 000

SUMMA TILLGÅNGAR 90 039
 

De tillgångar som finns är skulden på 4140 kr Oskar Vikström har till distriktet. Januari och 
Februaris månadshyra har betalats i förskott. Lite pengar finns i en handkassa och resten 
att tillgångarna finns på konton i Swedbank.

 

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  

Föregående års resultat -95623
Redovisat resultat 6 584
Övr kortfristiga skulder -1 000

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 90 039

 

Skuldens som finns är fakturan till Sverok som avser redovisningstjänster, den har betalats 
i Januari 2013 men avser arbete under  2012. Under 2012 hade Västerbotten ett 
underskott på 6 584 kr vilket innebär att det egna kapitalet minskar med samma summa. 
När 2013 börjar uppgår det egna kapitalet till totalt 89 039 kr. Det egna kapitalet är de 
medel som Västerbotten sammantaget " har samlat på kistbotten" under de år distriktet 
har funnits. Det är alltså Västerbottens buffert för oförutsedda händelser.

Notering tillagd av årsmötet:Någon handkassa har inte funnits i distriktet sedan 2010 och 
handkassan är enligt styrelse beslut under verksamhetsåret 2012 avskriven.
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Revisorsberättelse 2012

Vi revisorer har varit i kontakt med Anna Netzell, ekonom anställd av Sverok, som har en inblick i 
distriktets ekonomi, och som sköter bokföringen. Utöver detta har vi läst den ekonomiska rapporten 
och kan inte finna några felaktigheter någonstans, utan ekonomin verkar vara skött exemplariskt. 
Då det tidigare år har varit stora problem med detta är vi sittande revisorer glada över utvecklingen.

Under året har vi löpande fått information av styrelsen via mail om vad som händer i styrelsen och 
vi anser att det inte är något som har varit tvivelaktigt i verksamheten.

Vi, revisorer för Sverok Västerbotten, föreslår att styrelsen för Sverok Västerbotten 2012, ska 
beviljas ansvarsfrihet av årsmötet 2013.

Hans Josefsson Sanna Hedlund Erica Kolppanen(Suppleant)
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Motioner med kommentarer från styrelsen

Bilaga 3

Motion #1
Rubrik: Närvaro på spelrelaterade evenemang

Motionär: Johan Linder

Bakgrund: Sverok Västerbotten tilldelas finansiering i form av kommunalbidrag som ska användas 
av distriktet. Genom att distriktet köper monterplats finns en möjlighet att stödja lokala evenemang 
samtidigt som Sverok får en möjlighet att nå ut till sina medlemmar.

Yrkande: Jag yrkar att Sverok Västerbotten ska medverka på spelrelaterade evenemang i 
Västerbotten genom att köpa monterplats. En budget på 10 000 SEK avsätts för monter kostnader.

Resultat: Motionen antagen av årsmötet.

Mötesordförande Dick Hellman Mötessekreterare Jens Lindström

Protokolljusterare Patrik Larsson Protokolljusterare Petter Kareka
14 av 32



Motion #2

Rubrik: Samlingslokal i Skellefteå

Motionär: Johan Linder

Bakgrund: Klossen i Umeå är ett viktigt nav för spelverksamheten i Umeå och är en knutpunkt för 
aktiva spelare i området. För Sverok-anslutna i Skellefteå saknas motsvarande knutpunkt.

En lokal av detta slag skapar en fast punkt för föreningar, ökar samverkan mellan lokala 
spelföreningar och förenklar för de som vill skapa lokala arrangemang.

Yrkande: Jag yrkar att Sverok Västerbotten ska verka för att en samlingslokal för Sverok-anslutna 
ska upprättas i Skellefteå och att en budget på 24 000 SEK fastställs för detta ändamål.

Kommentar från styrelsen: Styrelsen yrkar på av slag för motionen i dess nuvarande form.  
Styrelsen erkänner att Klossen är ett nav i uppbyggandet av en varaktig spelkultur i Umeå  
och att liknande hus/lokal i Skellefteå skulle vara en stor tillgång. 

Resultat: Motionen antagen av årsmötet.
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Motion #3

"Motion av Johan Berggren och Linus Råde (sekreterare):
Yrkar på att: Distriktet under några dagar ser till att organisera verksamhet i  "Glashuset" på 
Rådhustorget i Umeå"

Resultat: Motionen avslagen av årsmötet.
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Styrelsens förslag till stadgeändringar.

Förslag till Stadgeändringar 1

Då Sveriges roll- och konfliktspelsförbund har bytt namn till Sverok bör vi uppdatera våra stadgar 
så de stämmer med det nya lydelsen. För att ändra §1 krävs beslut på två årsmöten, det här är den 
första läsningen.

Sverok Västerbottens distriktsstyrelse yrkar att…

… Årsmötet gör den första omröstningen att ändra följande paragraf i stadgarna:

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

Ändras till: 

§1.  Sverok Västerbotten är ett regionalt samarbetsorgan för föreningar anslutna till  
Sverok. Distriktet är en ideell organisation.

… Årsmötet röstar för att ändra följande paragrafs lydelse:

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

Ändras till:

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

Förslag till stadgeändringar 2
Det är Distriktsstyrelsens ansvar att uppdatera distriktets stadgar så att de är ett effektivt 
styrdokument för distriktets verksamhet.  Styrelsen har gått igenom stadgarna och har ett antal 
förslag på mindre språkliga ändringar.

Vi yrkar att… 

…årsmötet röstar för att ändra följande paragrafs lydelse:

§3 Distriktet är religiöst och politiskt oberoende.

Ändras till:

§3 Distriktet är religiöst och partipolitiskt obundet.
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Förslag till stadgeändringar 3
Enligt gällande stadgar är det årsmötet som utser distriktsordförande samt kassör i distriktsstyrelsen. 
Sittande styrelse anser att årsmötet bara bör utse distriktsordförande, för att tillåta styrelsen att göra 
interna omstruktureringar utan att kräva kostsamma extrainsatta årsmöten.

Vi yrkar därför att… 

…årsmötet röster för att ändra lydelsen av §18:

§18.  Följande ärenden skall alltid behandlas av årsmötet:

•         Årsmötets behörighet

•         Val av mötesordförande

•         Val av mötessekreterare

•         Val av två justeringsmän tillika rösträknare

•         Verksamhetsberättelse

•         Ekonomisk berättelse

•         Revisionsberättelse

•         Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

•         Val av distriktsordförande

•         Val av kassör

•         Val av ledamöter

•         Val av revisorer och valberedning

•         Fastställande av verksamhetsplan och budget

•         Fastställande av avgifter

•         Motionsbehandling

•         Övriga frågor

Till att lyda:

§18.  Följande ärenden skall alltid behandlas av årsmötet:

•         Årsmötets behörighet

•         Val av mötesordförande

•         Val av mötessekreterare
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•         Val av två justeringsmän tillika rösträknare

•         Verksamhetsberättelse

•         Ekonomisk berättelse

•         Revisionsberättelse

•         Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

•         Val av distriktsordförande

•         Val av ledamöter

•         Val av revisorer och valberedning

•         Fastställande av verksamhetsplan och budget

•         Fastställande av avgifter

•         Motionsbehandling

•         Övriga frågor

… att årsmötet röstar för att ändra §23:

§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.

Till att lyda

§23. Årsmötet, som utser distriktsstyrelsen, väljer fyra till nio ledamöter samt en 
distriktsordförande 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.

Förslag till stadgeändringar 4
För att klargöra de inbördes ansvarsrollerna hos revisorerna yrkar distriktsstyrelsen…

 …att årsmötet röstar för att ändra följande paragraf:

§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 
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ingår i distriktsstyrelsen.

Till att lyda:

§27.  Årsmötet utser två revisorer varav en sammankallande, 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.

Förslag till stadgeändringar 5
Distriktsstyrelsen anser att tre valberedare är en för många. Därför yrkar distriktsstyrelsen…

…att årsmötet röstar för att ändra följande paragraf:

§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. 

Till att lyda:

§28. Valberedningen består av två till 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. 

Förslag till stadgeändringar 6
Distriktsstyrelsen har vid en lusläsning av stadgarna hittat en otydlig och svårförståelig formulering. 
Därför yrkar distriktsstyrelsen att…

… ändra lydelsen på följande paragraf:

§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.

Till att lyda:

§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 avstängde har 
yttranderätt.

Förslag till stadgeändringar 7
Distriktsstyrelsen har grävt djupt i stadgarna och hittat en olycklig formulering i §33, vilket tyvärr 
är skyddad för ändringar enligt §31, vilket betyder att det krävs beslut på två efterföljande årsmöten. 
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Det här är den första läsningen.

Distriktsstyrelsen yrkar därför att…

…årsmötet röstar för att ändra lydelsen av följande paragraf:

§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.

Till att lyda:

35.  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. Årsmötet bör utse distriktets revisorer till likvidatorer. Likvidatorerna 
genomför likvidationen.

Förslag till stadgeändringar 8
För att underlätta revisorernas och distriktsstyrelsens arbete inför årsmöten föreslår 
distriktsstyrelsen att…

…årsmötet röstar för att under rubriken ”Årsmöte” lägga till två paragrafer med följande lydelse, 
samt att därtill uppdatera alla efterföljande paragrafer att följa den nya numreringen:

§20 Distriktsstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna det underlag de behöver för att 
fullgöra sitt uppdrag senast fem veckor före årsmötet.

§21 Revisorerna skall tillhandahålla distriktsstyrelsen en preliminär 
revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.
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Verksamhetsplan och Budget för 2013

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
Styrelsen ska fortsätta med arbetet med rutiner och dokumentation av styrelsearbetet som 
påbörjades under 2012. Under 2013 ska styrelsen fokusera på att jobba med kommunikation utåt, 
mot föreningarna lik väl som andra aktörer. Styrelsen ska verka för att skapa en hållbar kontakt med 
distriktets föreningar.  Arbetet ska dokumenteras så att det för kommande styrelser ska finnas 
rutiner för kommunikationen med föreningarna. En ökad kontakt ger större möjlighet för distriktet 
att kartlägga hur föreningarnas arbete kan förenklas samt att det skapar ett ökat intresse för 
föreningarna att ansluta sig till Sverok. Även kontakten med andra aktörer ska skapas och vårdas. 
Det är viktigt att det finns dokumenterade kommunikationsvägar vid överlämningen då detta sparar 
mycket tid för den nya styrelsen. En god kommunikation gör att Sverok blir en känd organisation, 
något som underlättar för våra föreningar i sin kontakt med potentiella medlemmar, föräldrar, 
ungdomsgårdar och så vidare. 

Hedersmedlemmar

I stadgarna finns det ett omnämnande om hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar skulle kunna ge 
distriktet en historia och ett sätt att hedra personer som deltagit eller lyft distriktets och lokala 
föreningars verksamhet. Dock finns det i nuläget inget egentligt innehåll i hedersmedlemskapet.
Styrelsen ska:

- Utreda om hedersmedlemskap skall finnas kvar
- Om så är fallet: 

o Besluta om hedersmedlemskapet skall styras av stadgar eller policys
o Ta fram kriterier för att kunna utnämnas till hedersmedlem samt fylla 

hedersmedlemskapet med innehåll. T.ex. hedersomnämnanden, utmärkelser etc

Kommunikation inom distriktet

Distriktet Västerbotten är ett stort distrikt geografiskt med ett flertal utspridda föreningar. 
Föreningarnas verksamhet är av skiftande karaktär, vetskapen om vad som sker i de olika 
föreningarna är begränsad och här kan distriktet fylla en funktion.
Styrelsen ska:

- Göra en översikt över vilka föreningar som finns i länet och kontakta dem
- Representera distriktet på minst 6 arrangemang
- Besöka minst tre årsmöten
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- Skapa ytor för att marknadsföra distriktet och distriktets föreningar
- Erbjuda lokalföreningarna att ställa upp som presidium på deras årsmöten

Kommunikation med andra aktörer

Distriktet ska verka för att skapa samarbeten mellan Sverok och andra intressanta partners utanför 
Sveroks organisation. Styrelsen ska arbeta aktivt för att utveckla kontakten med kommuner och 
andra organisationer ex scouter, Humlabb och studentkårer för att bygga ett kontaktnät av andra 
aktörer som kan användas för att nå fler som är intresserade av Sveroks verksamhet eller som kan 
vara medarrangörer eller finansiärer av aktiviteter som lockar medlemmar i Sverokföreningar. 
Styrelsen ska:

- Kontakta minst fem organisationer som är intressanta ur Sverok Västerbottens perspektiv
- Genomföra möten med alla organisationer som visar intresse för Sveroks verksamhet
- Kartlägga och dokumentera samtliga kontakter och införa detta i överlämningen 

Klossen 

Klossen har stor aktivitet och är ett viktigt nav för spelverksamheten i Umeå. Användandet av 
distriktets lokal bör ökas, förslagsvis genom samarbeten med våra medlemsföreningar.
Styrelsen ska:

-  Ta fram ett öppet system för bokning som minst 10 medlemmar använder sig av under året.
- Öppna upp Sveroks lokaler på Klossen för minst fem föreningar under året och samverka 

med medlemsföreningarna under minst fem arrangemang under samma tid. 
- Inventera och möblera Sveroks lokaler ändamålsenligt samt ta fram skriftliga rutiner vid 

lånande av Sveroks lokal.
- Tillsammans med hyresvärden (Studiefrämjandet) utvärdera och om nödvändigt uppdatera 

samarbetsavtalet som ingår i hyreskontraktet.

Level-up
Sedan fjolåret har distriktet tillgång till lokala Level-up utbildningar. Level-up konceptet är en 
utbildningsserie som erbjuder utbildningar inom ledarskap, arrangörskap och styrelsearbete. Level-
up är ett sätt att ge distriktet en plats inom Sveroks organisation, peppa lokala föreningar och skapa 
sammanhållning mellan olika föreningar för att ge möjlighet till utbyte av kontakter och 
erfarenheter. Styrelsen bör under året verka för att etablera Level-up konceptet inom länet, med nya 
aktörer och målgrupper. Styrelsen bör även verka för att samarbeta kring Level-up projektet med 
omgivande distrikt för att låta Level up ledarna träffas och utbyta erfarenheter över 
distriktsgränserna.
Styrelsen ska:

- Hålla ett antal arrangörskapsutbildningar inom länet.Mångfaldsfrågan har lyfts på riksnivå 
och det är viktigt att Sverok Västerbotten håller sig uppdaterad om Riks mångfaldsarbete 
och verka för jämställdhet och mångfald inom hobbyn.

- Hålla ett antal ledarskapsutbildningar inom länet.
- Hålla minst två kurser om föreningskunskap inom länet.
- Verka för att utbildningar sker på andra orter inom länet än Skellefteå och Umeå
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- Verka för att vidareutveckla Level-up projektet inom länet.

Kulturhuvudstadsåret 2014
2014 firar Umeå Kulturhuvudstadsåret som ska vara ett år fyllt av olika former av 
kulturverksamhet. Sverok Västerbotten ska ta kraft av Kulturhuvudstadsåret för att samla idéer och 
inspiration för hur Sveroks verksamhet kan spridas till allmänheten. Styrelsen ska jobba aktivt för 
att lyfta fokus från Umeå och visa föreningar i hela distriktet hur de kan dra nytta av 
Kulturhuvudstadsåret. 

Styrelsen ska:
- Hålla en workshop tidigt 2013 för att se hur föreningarna vill nyttja kulturhuvudstadsåret 

2014 och hur distriktet kan vara behjälpligt
- Hålla kontakt med arrangörer för Kulturhuvudstaden och verka samordnande för 

föreningarna
- Hjälpa föreningar att hitta externa finansiärer för bidrag till arrangemang som hålls under 

Kulturhuvudstadsåret 

Mångfald
Sverok Västerbotten ska vara en organisation där alla känner sig välkomna. Mångfaldsfrågan har 
lyfts på riksnivå och det är viktigt att Sverok Västerbotten håller sig uppdaterad om riks 
mångfaldsarbete och verka för jämställdhet och mångfald inom hobbyn.

Styrelsen ska:
- Håller en arbetsträff där mångfaldsarbetet i distriktet behandlas

Internt Utvecklingsarbete
Styrelsen ska fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och policys för distriktets arbete.
Styrelsen ska:

- Gå igenom stadgarna och policys samt föreslå förändringar där det behövs.
- Förbereda och utföra överlämning till nästkommande styrelse.
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Budget 2013

1 Inkomster

1.1 Region 
Västerbotten 80 000 kr

1.2 Hyra Klossen 24 000 kr
1.3 Level-up 15 000 kr
   

Summa inkomster 119 000 kr

Utgifter
2 Styrelsearbete

2.1 Resor 10 500 kr
2.2 Teambuilding  5 000 kr
2.3 Mat 4 000 kr
2.4 Slag 6 000 kr
2.5 Överlämning 1 000 kr

3 Projekt

3.1 Kommunikation 
inom distriktet 5 000 kr

3.2 Kommunikation 
med andra aktörer 2 000 kr

3.3 Level-up 8 000 kr

3.4 Kulturhuvudstadså
ret 2014 4 000 kr

3.5 Mångfald 2 500 kr

4 Administration
4.1 Klossen hyra 48 000 kr
4.2 Marknadsföring 2 500 kr
4.3 Kontorsmaterial 2 500 kr
4.4 Årsmöte 18 000 kr
4.5 Valberedning 2 000 kr

5 Internkontroll
5.1 Revisorer 2 000 kr
   

Summa utgifter 123 000 kr
   

Resultat -4 000 kr
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Valberedningens förslag

Hej,

Vi i valberedningen är glada över att få lämna över förslaget till Sverok Västerbottens styrelse 2013. 
Vår ambition har varit att föryngra styrelsen och ge nästa generation möjlighet till ansvar och utveckling för 
sig själva och spelhobbyn i distriktet. 

Förslag till styrelse
 Jens - Ordförande
 Linus - Sekreterare
 Rasmus Leijon (NY) - Kassör
 Nathalie - Ledamot
 Albin Westermark (NY) - Ledamot
 Astrid Holmström (NY) - Ledamot

Rasmus Leijon är född 89 och kommer från Holmsund. Han bor för tillfället i Umeå där han jobbar med sin 
master inom matematik. Rasmus har alltid spelat TV-spel men började med rollspel i tolvårsåldern. Han har 
spelat dataspel, tv-spel, figurspel, lajvat och rollspelat. Om han måste välja ett favoritspel så blir det Nethack. 
Rasmus är ung men har god erfarenhet inom den akademiska världen. Han har hög kompetens inom 
matematik, en kompetens som kommer väl till nytta som kassör.

Albin Westermark är aktiv i föreningen SkeKais som på kort tid växt och blivit en riktigt stor Japanförening i 
Skellefteå, dom har bland annat anordnat ett egen konvent kallat SkeCon . Han är snart 18 år och han 
pluggar på samhällsprogrammet. Albin är både hedrad och sugen på att ta tag i styrelsearbetet.

Astrid Holmström, nyss fyllda 18 år, går sitt sista år på gymnasium. Ny inom hobbyn men väldigt entusiastisk, 
har ganska nyligen börjat med lajv och rollspelar. Tycker det ska bli spännande och intressant att få pröva på 
att sitta med i styrelsen. 

Förslag till revisorer:
- Johan Svanborg (NY) - Revisor
- Wadoud Guerroumi (NY) - Revisor
- Vakant - Revisorssuppleant

Johan Svanborg, gammal lajv- och rollspelsräv som varit med länge och har mycket erfarenhet. Är 
engagerad i framförallt figurspel och lajv, varit med och arrangerat olika lajv i Midälvariket och arrangerar 
flertalet warhammer-träffar. Är noggrann och kunnig. 

Wadoud Guerroumi är född i Stockholm men bor i Umeå. Han är 25 år gammal och har sedan sin entré i 
Umeå bland annat arrangerat lajv och rollspelat. Han har tagit på sig ansvar både som styrelsemedlem och 
valberedare i olika föreningar i Västerbotten. Waddes favoritspel är tv-spelet, Tales of Symphonia. Just nu 
utbildar Wadde sig till kock och har tidigare provat på att jobba som lärarvikarie då han påbörjat en 
lärarexamen och läst tyska och matematik.
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Förslag till valberedning:

 Emmelie - Sammankallande
 Matilda Appelqvist (NY)
 Joel Linder (NY)

Matilda Appelqvist är nominerad till valberedningen eftersom hon representerar unga spelare i Västerbotten. 
Trots att hon bara är 15 år så har hon redan spellett på sitt första konvent och planerar att följa upp det med 
att arrangera ett rollspelskonvent i Umeå. Matilda kommer från Sävar och älskar Dragon Age!
Joel Linder är femton år och läser sista året på högstadiet i Burträsk. Trots sin ringa ålder har han varit på 
fler konvent än de flesta. Sen tio års ålder har han varit medlem i Gimlis Galningar där han bland annat hjälpt 
till att arrangera fem Burlicon och två Nordsken vilket visar hans starka engagemang i hobbyn. Joel spelar 
datorspel, rollspel, lajv, Magic, Warhammer och brädspel.

Avgående: 
 Lenita - Kassör
 Peter - Ledamot
 Jennie - Ledamot
 Hans - Revisor
 Sanna - Revisor
 Erica - Revisorssuppleant
 Lina - Valberedning
 Johan - Valberedning

Vi hoppas att styrelsen är nöjda med det förslag som valberedningen tagit fram och att det ska falla i god jord 
på årsmötet.
 
Vänligen,
Johan Linder, Lina Gullbrand och Emmelie Nordström
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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. (Stadgeändring påbörjad.)

§2.  Distriktets syfte är att inom sitt regionala område verka för förbundets syfte. (Stadgeändring 
påbörjad.)

§3.  Distriktet är religiöst och partipolitiskt 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.

Mötesordförande Dick Hellman Mötessekreterare Jens Lindström

Protokolljusterare Patrik Larsson Protokolljusterare Petter Kareka
28 av 32



§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:

•         2 ombud för upp till 25 medlemmar

•         3 ombud för 26-50 medlemmar

•         4 ombud för 51-75 medlemmar

•         5 ombud för 75-100 medlemmar

•         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:

•         Årsmötets behörighet

•         Val av mötesordförande

•         Val av mötessekreterare

•         Val av två justeringsmän tillika rösträknare

•         Verksamhetsberättelse

•         Ekonomisk berättelse
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•         Revisionsberättelse

•         Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

•         Val av distriktsordförande

•         Val av ledamöter

•         Val av revisorer och valberedning

•         Fastställande av verksamhetsplan och budget

•         Fastställande av avgifter

•         Motionsbehandling

•         Övriga frågor

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

§20 Distriktsstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna det underlag de behöver för att fullgöra sitt 
uppdrag senast fem veckor före årsmötet.

§21 Revisorerna skall tillhandahålla distriktsstyrelsen en preliminär revisionsberättelse senast tre 
veckor före årsmötet.

§22.  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.

§23. 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.

§24.  Styrelsens säte är i Umeå.
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§25. Årsmötet, som utser distriktsstyrelsen, väljer fyra till nio ledamöter samt en distriktsordförande 
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.

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

§27.  Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten.

§28. Två av styrelsen utsedda styrelseledamöter är behöriga att teckna distriktets firma. Dessa ska 
vara myndiga.

Tjänstemän

§29.  Årsmötet utser två revisorer varav en sammankallande, 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.

 §30. Valberedningen består av två till 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

§31.  Verksamhetsår för distriktet är kalenderår.

Avregistrering och uteslutning

§32. 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 avstängde har yttranderätt.
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Stadgetolkning och stadgeändring

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

§34.  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(34 §), eller upplösning(35 §), krävs likalydande beslut med två 
tredjedelars majoritet av två på varande följande ordinarie årsmöten.

Upplösning

§35.  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. (Stadgeändring påbörjad.)

Stadgarna uppdaterade 2012-02-09
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