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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.

§2.  Distriktets syfte är att inom sitt regionala område verka för förbundets syfte.

§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.

§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
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§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

•         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.
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§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.

§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.

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 
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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.

Stadgarna uppdaterade 2012-02-09
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§5. Dagordning
1. Mötets öppnande

2. Årsmötets behörighet

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Fastställande av dagordning

6. Val av två justerare

7. Verksamhetsberättelse

8. Ekonomisk berättelse Extern bilaga.

9. Revisionsberättelse Extern bilaga.

10. Ansvarsfrihet

11. Motioner

11.1 Övriga motioner:

§ 11.1.1 Motion 1 

§ 11.1.2 Motion 2 

§ 11.1.3 Motion 3 

§ 11.1.4 Motion 4

§ 11.1.5 Motion 5

§11.2 Motioner från styrelsen:

§11.2.1. Förslag till stadgeändringar 1 Andra läsningen.

§11.2.2. Förslag till stadgeändringar 2 Andra läsningen.

§11.2.3.  Förslag till stadgeändringar 3Andra läsningen.

§11.2.4.  Förslag till stadgeändringar 4 Första läsningen.

§11.2.5.  Förslag till stadgeändringar 5 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

13. Val:

13.1. Val av distriktsordförande 1 st

13.2. Val av ledamöter 4-9 st

13.4. Val av revisorer och valberedare 

14. Fastställande av avgifter

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande
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§ 7 Förslag till verksamhetsberättelse för 2013

Hedersmedlemmar 

Styrelsen har under året gjort en utredning i frågan genom att fråga medlemmar dels 
genom distriktets sida på Facebook men även närvarande på Klossen, angående deras 
syn på hedersmedlemmar. Styrelsen kan utifrån dessa insatser inte se att det finns 
något speciellt intresse för hedersmedlemmar inom distriktet.

Styrelsen skulle:
• Utreda om hedersmedlemskap skall finnas kvar. - Gjort.
• Om så är fallet: 

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

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

- Styrelsen har till årsmötet skrivit en motion angående frågan.

Kommunikation inom distriktet

Styrelsen har under året arbetat med att skapa ytor för distriktetsföreningear att visa 
upp sin verksamhet i samband med att distriktet besökt olika arrangemang som 
arrangerats. Styrelsen har under året närvarat och representerat distriktet på följande 
arrangemang: Femcon, Nordsken, Skecon, Frostbyte, TV-Spels Jam och Sävcon. 

Distriktet har genom sin FB- sida skapat en väg för föreningar att nå ut till bredare 
grupper, inte bara de egna medlemmarna utan medlemmar in andra föreningar eller 
folk som är intresserad av hobbyn i stort. 

Det har även funnits ett erbjudande att då distriktet närvarar med monter eller likande 
på arrangemang så har distriktet i sin monter kunnat presentra material inte bara från 
riksförbundet utan även för de lokala föreningarna i Västerbotten och deras 
arrangemang, materialet från föreningarna har däremot varit begränsat och mer 
information om denna möjlighet att nå ut till föreningarna skulle kunna vara på sin 
plats.

Målen för Styrelsen 2013 var:
• Göra en översikt över vilka föreningar som finns i länet och kontakta dem- Ej 

gjort
• Representera distriktet på minst 6 arrangemang - Utfört
• Besöka minst tre årsmöten – Styrelsen har under året varit på minst två 
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årsmöten och då verkat som funktionärer på dessa.
• Skapa ytor för att marknadsföra distriktet och distriktets föreningar – Distriktet 

har under året skapat två ytor för föreningar att synas med sin verksamhet, 
distriktets fb-sida samt dess monsterplatser på olika evenemang.  

• Erbjuda lokalföreningarna att ställa upp som presidium på deras årsmöten – 
Erbjudandet har funnits men styrelsen hade kunnat vara tydligare i att förmedla 
detta. - Styrelsen närvarade genom Nathalie som sekreterare på 
Ångermanälvornas årsmöte, föreningen hör till Sverok Nedre Norrland men 
höll sitt årsmöte i Umeå.  Styrelsen närvarade även genom på föreningen SLI:s 
årsmöte, då med Jens som sekreterare . 

Kommunikation med andra aktörer

Distriktet har varit deltagande vid två evenemang i Umeå, där det funnits tillfälle att 
visa upp olika delar av hobbyn dels öppet hus på Ålidhem men även då 
aktivitetshuset Kedjan på Ersboda invigdes var distriktet närvarande. 

Distriktet var även representerat vid möten med Skellefteå kommun under Nordsken 
samt en workshop om ett kulturhus i Skellefteå.

Målen för Styrelsen 2013 var:
• Kontakta minst fem organisationer som är intressanta ur Sverok Västerbottens 

perspektiv – Umeå kommun, Region Västerbotten, Studiefrämjandet, samt 
även Skellefteå kommun i viss utsträckning.

• Genomföra möten med alla organisationer som visar intresse för Sveroks 
verksamhet – Styrelsen har efter förmåga genomfört möten med de som så 
önskat.

• Kartlägga och dokumentera samtliga kontakter och införa detta i 
överlämningen – Styrelsen har dokumenterat de kontaktpersoner de har 
kontaktuppgifter till.

Klossen

Styrelsen har under året möblerat och delvis inventerat distriktets inventarier på 
Klossen. De har även infört ett bokningssystem för Sveroks lokal som bokats av cirka 
12 medlemmar från 7-8 föreningar, lokalerna har varit uthyrda cirka ofta 4 tillfällen i 
veckan. Lokalerna har cirka 200 användningar för det senaste året.

Styrelsen skulle: 
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• Ta fram ett öppet system för bokning som minst 10 medlemmar använder sig 
av under året. - Genomfört

• Öppna upp Sveroks lokaler på Klossen för minst fem föreningar under året och 
samverka med medlemsföreningarna under minst fem arrangemang under 
samma tid. - Lokalerna har använts av minst minst femföreningar.

• Inventera och möblera Sveroks lokaler ändamålsenligt samt ta fram skriftliga 
rutiner vid lånande av Sveroks lokal. - Lokalerna har under året möblerats, 
dock har inga egentliga rutiner för lånande av lokaler.

• Tillsammans med hyresvärden (Studiefrämjandet) utvärdera och om 
nödvändigt uppdatera samarbetsavtalet som ingår i hyreskontraktet. - 
Genomfört.

Level-up
Under året har ett flertal inom styrelsen utbildat sig inom Level-up. Då intresset från 
föreningar varit litet så har det tyvärr inte hållits så många aktiviteter som önskats, 
mycket av detta kan nog bero på att Level-up är relativt nytt och av föreningarna 
oprövat.

Styrelsen skulle:
• Hålla ett antal arrangörskapsutbildningar inom länet – Styrelsen har inte under 

året hittat underlag för kurserna trots vissa insatser.
• Hålla ett antal ledarskapsutbildningar inom länet.– Styrelsen har inte under året 

hittat underlag för kurserna trots vissa insatser.
• Hålla minst två kurser om föreningskunskap inom länet.– Styrelsen har inte 

under året hittat underlag för kurserna trots vissa insatser.
• Verka för att utbildningar sker på andra orter inom länet än Skellefteå och 

Umeå.– Styrelsen har inte under året hittat underlag för kurserna trots vissa 
insatser.

• Verka för att vidareutveckla Level-up projektet inom länet. - Styrelsen har 
under året säkrat tillgången på Level-up utbildare inom distriktet genom att 
vidare utbilda sig själva för att kunna hålla kurser inom något av Level-up 
områdena.

Kulturhuvudstadsåret 2014

Styrelsen har inte i någon större utsträckning arbetat med detta mål. Därför kan vi 
inte säga att dessa är uppnådda.
Styrelsen skulle:
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• Hålla en workshop tidigt 2013 för att se hur föreningarna vill nyttja 
kulturhuvudstadsåret 2014 och hur distriktet kan vara behjälpligt. -Styrelsen 
har inte i någon högre utsträckning arbetat med detta mål.

• Hålla kontakt med arrangörer för Kulturhuvudstaden och verka samordnande 
för föreningarna -Styrelsen har inte i någon högre utsträckning arbetat med 
detta mål.

• Hjälpa föreningar att hitta externa finansiärer för bidrag till arrangemang som 
hålls under Kulturhuvudstadsåret -Styrelsen har inte i någon högre utsträckning 
arbetat med detta mål.

Mångfald 

Styrelsen har under året haft en arbetsträff angående mångfaldsarbetet inom distriktet 
och började efter den arbeta för att få till ett evenemang i inlandet något som tyvärr 
inte blev av. Vidare så har styrelsen varit i kontakt med den ansvarige på Sverok Riks 
för det så kallade NAB projektet vilket syftar till att öka mångfalden av utövare inom 
de olika hobby områdena. Distriktet har däremot inbjudit och fått ja från NAB-
projektets projektledare att hon skall närvara under distriktets årsmöteshelg, och där 
hålla i ett pass, efter mötet.
Styrelsen skulle:

• Håller en arbetsträff där mångfaldsarbetet i distriktet behandlas – Gjort.

Internt Utvecklingsarbete

Styrelsen har under årets slutskede gått igenom stadgarna och har till årsmötet 
överlämnat ett antal förslag på ändringar i dessa samt även arbetat för att samla 
policys på ett ställe där dessa skall vara lätta för efterkommande styrelser att finna 
och ha som levande dokument. Något som även kommer att förbättras genom den 
överlämning som denna styrelse gör till nästa.
Styrelsen skulle:

• Gå igenom stadgarna och policys samt föreslå förändringar där det behövs. - 
Gjort

• Förbereda och utföra överlämning till nästkommande styrelse. - Gjort.
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§ 8 Ekonomisk berättelse.

Resultatrapport 2013
INTÄKTER  

Hyres- o arrendeintäkter 8000
Erhållna bidrag län 146 689
Ränteintäkter 711
SUMMA INTÄKTER 155 400

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

KOSTNADER  

Lokalhyra -52 000
Övriga resekostnader -4 523
Kost och logi -11 658
Representation avdragsgill -897
Utställningar och mässor -500
Kontorsmaterial -960
Bankkostnader -642
Övriga kostnader
Slag

-500
-2 000

SUMMA KOSTNADER -73 680

Lokalhyran har varit distriktets största kostnad under året. Det har även gjort en del resor 
till slag och styrelsemöten
ÅRETS RESULTAT 81 720

Årets resultat uppgick till 81 720 kr.

Balansrapport 2013
TILLGÅNGAR  

Långfrist reversfordringar 2700
Kassa 3 000
Bank 85 408
Bank, övriga konton 79 651

SUMMA TILLGÅNGAR 170 759

De tillgångar som finns är skulden på 2700 kr Oskar Vikström har till distriktet. Lite Pengar 
finns i en handkassa och resten att tillgångarna finns på konton i Swedbank.
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EGET KAPITAL OCH 
SKULDER  

Föregående års resultat -89 034
Redovisat resultat - 81 720

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 170 759

Under 2013 hade Västerbotten ett öveskott på 81 720 kr vilket innebär att det egna 
kapitalet ökar med samma summa. När 2014 börjar uppgår det egna kapitalet till totalt 170 
759 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.
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§ 9 Revisionsberättelse för SVEROK AC 2013.

Vi revisorer har gått igenom det material som funnits tillgängligt i SVEROK AC:s dropbox, 
mötesprotokoll, ekonomiska berättelsen och ett utkast till verksamhetsberättelse vi fick skickat till 
oss. Vi har också varit i kontakt med Anna Netzell som skött bokföringen.
Förutom två mindre påpekanden om att ordningen i dropboxen kan stärkas upp och att 
verksamhetsberättelsen kom aningen sent finner vi inte någonting anmärkningsvärt. Styrelsen har 
på ett bra sätt informerat oss om förändringar och större frågor som har eller kunnat ha påverkat 
främst ekonomin. Verksamhet och möten har dokumenterats på ett bra sätt. 
Av det vi sett av arbetet under 2013 finner vi inte några skäl till att inte bevilja avgående styrelse 
ansvarsfrihet.

Umeå 14-02-13
Wadoud Ståhl
Johan Svanborg
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§11. Motioner

Motion 1 till Sverok Västerbottens årsmöte
Jag yrkar på att styrelsen uppdras att sammanställa en lista på finansieringsmöjligheter för distriktets 
föreningar samt skapa rutiner för att denna lista kontinuerligt uppdateras.

/Jennie Larsson, Gaia-projektet 

Kommentar från styrelsen: Styrelsen yrkar bifall till motionen, men med tillägget av ett konkret mål  
för motionen och att detta skall redovisas under nästa årsmöte. 

Motion 2 till Sverok Västerbottens årsmöte 
Som ordförande i den relativt nya (men snabbväxande) föreningen TVspel i Västerbotten  vill jag lägga 
fram ett förslag som grundas 
i en svårighet som vi finner oss själva i: vi är en idéell förening som förlitar oss På stöd från kommunen 
för att kunna köra våra 
projekt. Detta sätter oss i en oväntad knipa, nämligen att vi har svårt att köpa in saker till vår förening.  
Våra evenemang drar 
cirka 200 personer åt gången, men i och med att vår största enskilda bidragskälla är Umeå Kommun kan 
vi inte gå med vinst 
på våra evenemang och vi får ej heller köpa in saker till föreningen med de pengar vi får där – med 
några få undantag måste 
allt vi använder deras pengar till gå till förbrukningsmateriell och hyror. De pengar vi får från förbundet 
räcker inte till 
för att vi ska kunna köpa in den utrustning vi skulle behöva för att kunna genomföra våra projekt på 
bästa sätt 
(walkie talkies, TV-apparater, TV-spel, teknisk utrustning, kablage etc). 

Därför vill jag föreslå någon form av ”uppstartspeng” eller liknande som ska gå uteslutande – med krav 
på tydlig motivering och 
redovisning – till inköp av utrustning för att främja föreningens fortsatta verksamhet. Taket bör vara 
relativt lågt – jag tänker 
mig kring 10000 – och beslut om bifall tänker jag mig tas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte 
efter inkommen ansökan. 

Själva ansökan bör gå att göra via ett formulär på nätet. Jag tror att detta skulle möjliggöra för fler 
nystartade föreningar att 
arrangera större event utan att behöva använda privat kapital/egendom för att göra detta. LAN-
föreningar exempelvis behöver massvis 
med teknisk utrustning för att ens kunna arrangera något och då spelar det ingen roll hur mycket pengar 
de kan få från exempelvis 
kommunen i och med att de inte kan använda pengarna till att köpa in vederbörande utrustning. 
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/Oscar Bergqvist, ordförande för TVspel i Västerbotten

Kommentar från styrelsen:

Styrelsen yrkar på avslag för motionen i dess nuvarande form. Det bidrag som Region Västerbotten  
finansierar Sverok Västerbotten med får enligt kontrakt inte användas på det sätt som motionen  
föresätter. Ur avtalet: “Bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationen. Bidraget får  
inte skickas vidare till lokalavdelning eller annan enhet utan är avsedd för distriktets kostnader.  
Bidraget ska användas till att bedriva ideell barn- och ungdomsverksamhet utan kommersiellt syfte  
för medlemmar boende i Västerbottens län.”
Denna motion skulle riskera fortsatt finansiering av distriktet från Regionens sida. Distriktet kan  
inhandla utrustning för distriktets bruk och dess medlemmar men ej till enskilda föreningar. 

Motion 3 till Sverok Västerbottens årsmöte
För att främja den geografiska spridningen av distriktsmötens placering inom distriktet yrkar jag att  
styrelsen uppdras att till nästa årsmöte föreslå en stadgeändring där årsmötena varieras mellan inte bara 
Umeå och Skellefteå utan även inlandet.

/Linus Råde, Alla kan spela 

Kommentar från styrelsen: Styrelsen yrkar på bifall med med motiveringen att hela distriktet ska 
leva. 

Motion 4 till Sverok Västerbottens årsmöte
För att underlätta planeringen inför årsmötet 2015 yrkar jag att årsmötet bestämmer ort för årsmötet 
2015 under innevarande möte.

/Linus Råde, Alla kan spela

Kommentar från styrelsen: Styrelsen föreslår att motionen antas - denna gång, men styrelsen  
framhåller att det ej bör bli praxis att besluta om nästa årsmöte på innevarande årsmöte. 

Motion 5 till Sverok Västerbottens årsmöte
För att stärka och vidareutveckla distriktets arbete med att marknadsföra sig på publika arrangemang 
yrkar jag att styrelsen uppdras att utveckla den monterutrustning distriktet förfogar med inte bara det 
senaste profilmaterialet utan också modern utrustning för att synas på och samordna arrangemang som 
walkie-talkies, skärmar och mässbord.

/Linus Råde, Alla kan spela

Kommentar från styrelsen: Styrelsen föreslår att motionen bifalles och lägger därför tiotusen i  
marknadsföringsposten för budgetförslaget till 2014 till nästa års marknadsföringsmaterial. 
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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 Sverok och har sitt säte 
inom distriktets verksamhetsområde.

Andra läsningen läsningen.

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.

Andra läsningen.(Felaktigt antagen som en som krävde två läsningar)

Förslag till Stadgeändringar 3
Distriktsstyrelsen har grävt djupt i stadgarna och hittat en olycklig formulering i §33, vilket tyvärr 

Årsmöteshandlingar Sverok Västerbotten 2014 Sida 17av24



är skyddad för ändringar enligt §31, vilket betyder att det krävs beslut på två efterföljande årsmöten. 
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 4

För att göra stadgarna tydligare och enligt praksis från förra årets årsmöte. 

Distriktsstyrelsen yrkar därför att…

…årsmötet röstar för att ändra lydelsen av följande paragraf:

§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.

Till att lyda:

§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 §), oavhängighet(3 §), stadgeändring(34 §), 
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eller upplösning(35 §), krävs likalydande beslut med två tredjedelars 
majoritet av två på varande följande ordinarie årsmöten.

Förslag till stadgeändringar 5 

Då riktlinjer för hedersmedlemskap saknas och intresse för hedersmedlemskapet 
verkar svalt från distriktets medlemmar och styrelsen hellre ser en vilja rikta energin 
mot nya och redan befintliga medlemmar så yrkar distriktsstyrelsen att...

…årsmötet röstar för att stryka följande paragraf:

§12.  Efter förslag från distriktsstyrelsen kan årsmötet för att hedra personer utse dem till 
hedersmedlemmar i distriktet.

men även:

att numreringen av stadgarna justeras föra att siffrorna överensstämmer.
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§12 Förslag till Verksamhetsplan för 2014

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 varit i 
fokus under de senaste åren. Kontakten med föreningar i distriktet ska fortsätta genom de riktade 
insatser som styrelsen utarbetat och utvecklas med hjälp av Level Up och NAB-utbiledningar. 
Fokus ska under året ligga på samverkan inom distriktet och att engagera så många föreningar som 
möjligt i gemensamma utbildningar, spelveckan och andra arrangemang där nya kontaktytor skapas. 

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
• 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, Humlab 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
• Arbeta för att etablera Sverok i media som Sveriges största ungdomsförbund 

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:
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• Utvärdera och om möjligt utveckla systemet för bokning av lokalerna
• Utvärdera användandet av lokalerna och arbeta för att de utnyttjas maximalt
• Inventera distriktets material och upprätta en digital lista för utlåning av detta
• Tillsammans med hyresvärden (Studiefrämjandet) utvärdera och om nödvändigt uppdatera 

samarbetsavtalet som ingår i hyreskontraktet

Level-up och NAB
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. 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
• Hålla minst en utbildning baserad på NAB-materialet som riks tagit fram
• Verka för att lyfta NAB-satsningen i distriktet och stötta föreningar som vill arbeta med 

jämställdhets- och likabehandlingsfrågor

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:
• Stötta föreningar som arrangerar under 2014 och hjälpa dem framförallt med 

marknadsföring
• Hålla kontakt med arrangörer för Kulturhuvudstaden och verka samordnande för 

föreningarna

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
• Upprätta en likabehandlingsplan
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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
• Genom For the win! gå igenom de grundläggande stegen i Sveroks internetbaserade 

utbildningsprogram.
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§12 Förslag till budget för 2014.
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1. Inkomster  
1.1. Region Västerbotten 80 000
1.2. Verksamhet på Klossen 24 000
  
2. Styrelsearbete  
2.1. Resor 7 500
2.2. Teambuilding 2 000
2.3. Mat 4 000
2.4. Slag 6 000
2.5. Överlämning 1 000
  
3. Projekt  
3.1. Kommunikation inom distriktet 2 500
3.2. Kommunikation med andra aktörer 2 000
3.3. Level-up 4 000
3.4. Kulturhuvudstadsåret 2014 4 000
3.5. Mångfald 2 500
3.6. Verksamhetsutveckling 2 000
  
4. Administration  
4.1. Klossen hyra 48 000
4.2. Marknadsföringsmaterial 12000
4.3. Kontorsmaterial 1 000
4.4. Årsmöte 20000
4.5. Valberedning 2000
  
5. Intern kontroll  
5.1. Revisorer 2 000

Totala inkomster: 104 000
Totala utgifter: 122500
Resultat: -18500



Kommentarer till budgeten
Inkomsten till distriktet från Region Västerbotten antas vara betydligt lägre än de 147 000 kronor 
som inkom under 2013. Verksamheten på Klossen förväntas dra in ungefär halva hyran för Klossen, 
som tidigare år.

Budgeten för styrelsearbetet är lagd så att alla medlemmar ska ha möjlighet att delta i ett Slag, samt 
hålla sig inom ramarna för det nuvarande styrelsen spenderade på resor, mat och överlämning under 
året, samt en viss buffert för exempelvis fler resor.

Budgeten för projekt under 2014 är upplagd så att det ska finnas ordentligt med utrymme för att 
samarrangera workshops inom hobbyn med lokala föreningar i länet, besöka overksamma delar av 
distriktet och utveckla verksamheten tillsammans med lokala föreningar, exempelvis med hjälp av 
jämställdhetsdagar. Level-up-utbildningarna är budgeterade som utgifter även om de förväntas dra 
in ungefär lika mycket som läggs ut på dem.

Administration och intern kontroll går inte att dra åt svångremmen på speciellt: årsmötet är det 
viktigaste som händer under året för distriktet. Därför är det självklart att budgeten ska ha utrymme 
för de arrangemang vi hållit i de senaste två åren. Marknadsföringsmaterial och kontrosmaterial är 
punkter som minskat en del sedan tidigare år.

Totalt sett beräknas distriktet gå kraftigt back, men eftersom distriktet har mycket pengar sparade 
ses inte ett smärre negativt resultat vid bokslut som något större problem.
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