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Datum: 2019-02-23 
Tidpunkt: 13.00 -  
Plats: Klossen, Umeå 
 
 
   

Protokoll fört vid Sverok Västerbottens årsmöte 2019 



 
Protokoll fört vid årsmöte | Sverok Västerbotten - 2019-02-23 

 

1.MÖTETS ÖPPNANDE 

Rickhard Nilsén öppnade mötet. 

2.MÖTETS BEHÖRIGHET 

Kallelsen till Sverok Västerbottens årsmöte gick ut den 23 januari 2019 kl. 14.53  via mail till 
samtliga förtroendevalda i styrelsen i en förening med säte i Västerbotten.  

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt anse mötet beslutsmässigt. 

3.FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
Namn  Förening   
Aidan Desiatnik  Umeå Osport  15 
Rickhard Desiatnik  Umeå Osport  16 
Linus Ygden  Lapplands Esport  17 
Tommy Fridh  Lapplands Epsort  18 
Karl Gustavsson  Alla kan spela  42 
Mille Björkman  LRFP  1 
Isa Blomberg  Nordskens vänner  6 
Sören Gullbrand  Segel och kanotföreningen  7 
Sara Forslund  DSK  5 
Linnea Isaksson  Sverok Västerbotten, Förbundsstyrelsen  2 
Wadoud Ståhl  Midälvariket  4 
Adrian Åström Granberg  Umeå Boardgamers  3 
Jojjon Hamrén  Nördar i Norr  20 
Robin Adolfsson  Limbo  19 
Emil Dahlqvist  Umeå Boardgamers  22 
Joakim Widell  Umeå Airsoft  40 
Simon Nordsvan  Umeå Airsoft  21 
Jimmy Evervall  Umeå Airsoft  37 
     
     

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Närvaro/yttranderätt     
Rickhard Nilsén  Sverok Svealand/ GÄST   62 
Sanna Hedlund  Anställd/GÄST  63 
Linus Råde  Revisor Sverok  Västerbotten/inadjungerad 

under punkt 10 
64 

     

 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa röstlängden. 

4.FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING 

1. Mötets öppnande 
2. Mötets behörighet 
3. Fastställande av röstlängd 
4. Val av mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare 
6. Val av justerare och rösträknare 
7. Fastställande av dagordning 
8. Verksamhetsberättelse för 2018 
9. Ekonomisk berättelse för 2018 
10. Revisionsberättelse för 2018 
11. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
12. Fastställande av verksamhetsplan för 2019 
13. Fastställande av avgifter för 2019 
14. Fastställande av budget för 2019 
15. Val av styrelse för 2019 
16. Val av valberedning för 2019 
17. Val av revisorer för 2019 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutande 
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa dagordningen enligt lagt förslag. 

5.VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

En mötesordförande ska väljas. Rickhard Nilsén nomineras. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Rickhard Nilsén till mötesordförande. 

6.VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

En mötessekreterare ska väljas. Sanna Hedlund nomineras. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Sanna Hedlund till mötessekreterare. 

7.VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Två justerare tillika rösträknare ska väljas. Isa Blomberg och Wadoud Ståhl nomineras. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Wadoud Ståhl till justerare/rösträknare. 

2… välja Isa Blomberg till justerare/rösträknare. 

 

 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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8.VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2018 

SE BILAGA FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Styrelsen genom Wadoud Ståhl föredrog verksamhetsberättelsen för 2018.  

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga verksamhetsberättelsen för 2018 till handlingarna med vissa grammatiska ändringar. 

9.EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2018 

SE BILAGA FÖR EKONOMISK BERÄTTELSE 2018 

Styrelsen genom Isa Blomberg föredrog den ekonomiska berättelsen för 2018.  

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga den ekonomiska berättelsen för 2018 till handlingarna med vissa grammatiska 
ändringar. 

10. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2018 

SE BILAGA FÖR REVISIONSBERÄTTELSE 2018 

Linus Råde, distriktets ena revisor, föredrog revisionsberättelsen för 2018 för mötet. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga revisionsberättelsen för 2018 till handlingarna. 

 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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11. ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE 
STYRELSEN 

Revisorerna rekommenderar mötet att bevilja styrelsen för 2018 ansvarsfrihet. 
 
MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

12. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019 

SE BILAGA FÖR FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2019 
Avgående styrelse genom Isa Blomberg föredrar verksamhetsplanen för 2019. 
Vi får frågor om inlandsrepresentation i verksamhetsplanen, Storumandagarna tas fram som 
förslag att besöka för att nå stora delar av inlandet, helgen innan midsommar. 
 
Vi får tips om att Vindelns bibliotek kan vara bra att samarbeta med inför Fantastikens Månad. 
 
Vi får även frågor om varför fokuset ska vara på 7-15 år och inte 7-25 år samt om ungdomsläger 
och ifall KFUM skulle kunna vara en samarbetspartner för lägren då de gärna vill hitta fler att 
samarbeta med. 

Mötet ajourneras och författar ett tilläggsyrkande till verksamhetsplanen 2019. 
 

HUVUDYRKANDE 

 Distriktsstyrelsen yrkar att… 

1… anta verksamhetsplanen enligt förslaget till verksamhetsplan 2019. 

 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa verksamhetsplanen för 2019. 

 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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TILLÄGGSYRKANDE 1 

 Isa Blomberg, Karl Gustavsson  och Tommy Fridh yrkar att infoga följande stycke 
längst ned i verksamhetsplanen … 

1… Styrelsen ska sträva efter att Sverok Västerbotten syns och är verksamma i hela Västerbotten, 
inte bara i kuststäderna. 
 
 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… godkänna tilläggsyrkandet till verksamhetsplanen  

 

13. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2019 

SE BILAGA FÖR FÖRSLAG TILL BUDGET 2019 
 
Isa Blomberg presenterar förslaget till budget 2019 för årsmötet. 
 
HUVUDYRKANDE 

 Distriktsstyrelsen yrkar att… 

1… anta budgeten i budgetförslag för 2019. 
 
MÖTET BESLUTADE ATT 

1… anta föreslagen budget med nedanstående tilläggsyrkande. 
 

 

TILLÄGGSYRKANDE 1 

 Mötet yrkar att… 

1… öka budgetposten Representation Event från 5 000 kr till 11 000 kr för att bättre kunna spegla 
tillägget i verksamhetsplanen angående inlandsrepresentation. 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… godkänna tilläggsyrkandet till budgeten  

14. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2019 

HUVUDYRKANDE 

Sverok Västerbotten yrkar att… 

1… avgiften för 2019 fastställs till 0 kr. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… avgiften för 2019 fastställs till 0 kr. 

15. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2019 

Wadoud Ståhl är nominerad till ordförande. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Wadoud Ståhl till ordförande. 

16. VAL AV STYRELSE FÖR 2019 

Följande personer var nominerade innan årsmötet och tackade ja: Isa Blomberg, Mille Björkman, 
Sören Gullbrand, Sara Forslund, Adrian Granlund, Robin Adolfsson och Linnea Isaksson 
 
Följande personer var nominerade innan årsmötet och har tackat nej: Linn.-Marie Edlund, Simon 
Lundgren, Simon Eriksson 
 
Följande personer var nominerade innan årsmötet och svarade inte: Oskar Svanberg, Johan 
Linder, Martiina Novossad 
 
 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Förslag till styrelse gås igenom av styrelsen och finns bifogat i bilaga, 
 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Linnea Isaksson till ledamot (omval) 

2… enhälligt välja Sara Forslund till ledamot (omval) 

3… enhälligt välja Mille Björkman till ledamot (omval) 

4… enhälligt välja Sören Gullbrand till ledamot (omval) 

5… enhälligt välja Adrian Åström Granberg till ledamot (omval) 
 
6… enhälligt välja Robin Adolfsson till ledamot (nyval) 

7… enhälligt välja Isa Blomberg till suppleant (nyval) 
 

17. VAL AV REVISORER FÖR 2019 

Linus Råde och Elin Dalstål  är nominerade till revisorer för Sverok Västerbotten 2019.  

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Linus Råde till sammankallande revisor. 

2… enhälligt välja Elin Dalstål  till revisor. 

 

18. VAL AV VALBEREDNING FÖR 2019 

Inget förslag finns på valberedning. Under mötet nomineras Emil Dahlqvist och Tommy Fridh till 
valberedare. 
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… enhälligt välja Emil Dahlqvist till sammankallande valberedare för Sverok 
Västerbotten 2019. 
 
2… enhälligt välja Tommy Fridh till valberedare för Sverok Västerbotten 2019. 

19. INKOMNA MOTIONER 

Två motioner har inkommit till mötet i tid och behöver behandlas. 
 

19.1 MOTION OM STADGEREVIDERING 

Under årsmötet 2018 framkom det att det fanns en del skrivningar i stadgarna som var 
öppna för tolkning. Därför har distriktsstyrelsen tillsammans med föreningskonsulenten 
gjort en ordentlig stadgerevidering under året.  
 
Distriktsstyrelsen yrkar att… 
 
1… fastslå distriktets stadgar enligt bilaga 
 
 
Mötet får en ordentlig genomgång och där framkommer frågor och åsikter. Mötet 
ajourneras och följande tilläggsyrkanden inkommer.  
 
TILLÄGGSYRKANDEN 
 Mötet yrkar att… 

1… ändra från två veckor till 10 dagar i §20 

2… ändra i §21 till justerare istället för justeringsmän 

3… lägga till “val av kassör” i §21 

4… ändra i §21 från “val av ledamöter” till “val av resterande styrelse” 

5… göra fem ändringar i §27 till att istället lyda:  
 
“§27. Årsmötet, som utser distriktsstyrelsen, väljer två till fem ledamöter samt en 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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distriktsordförande och en kassör. Vid behov kan suppleanter väljas till 
distriktsstyrelsen som har närvaro och yttranderätt på styrelsens möte. 
Distriktets ordförande och kassör väljs genom personval och distriktets 
resterande styrelse väljs i helhetsförslag. Styrelsen fördelar styrelseposter inom 
sig. Samma person kan inte ha mer än en av posterna 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 varav kassören är en av dem. Styrelsen tillträder direkt 
efter årsmötet. “ 

6… Lägga till en ny §28 till att lyda “§28. Styrelsens säte är i Umeå.” 

7… ändra alla stadgenumreringar efter nya §28 för att bli korrekta. 

8… anta alla yrkanden i klump och inte enskilt. 
 

MÖTET BESLUTADE ENHÄLLIGT ATT 

1… bifalla samtliga tilläggsyrkanden till motion 19.1  
 
2… bifalla motionen om att ändra stadgarna enligt det nya förslaget med 
tilläggsyrkanden. 
 
 
 

19.2 MOTION OM VÄRDEGRUND 

Sverok som riksförbund har sedan några år accepterat en värdegrund som bland annat 
bygger på demokrati och och främjande av miljön. Vi vill därför uppdatera vår 
värdegrund inom distriktet för att matcha den värdegrund som finns på riksnivå. 
 
Distriktsstyrelsen yrkar att... 

1) ... det inte möjligt att vara förtroendevald representant för Sverok Västerbotten 
och samtidigt vara förtroendevald inom Sverigedemokraterna eller andra 
rörelser som aktivt arbetar emot demokratiska principer. 

2) ... styrelsen får i uppdrag att uppdatera policydokument kring mat för att främja 
vegetarisk kost. 

 
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bifalla motionens båda attsatser. 

20. ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor lyfts av mötet. 

21. MÖTETS AVSLUTANDE 

Rickhard Nilsén förklarar mötet avslutat. 

 
   

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 
 
 

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
2. EKONOMISK BERÄTTELSE 2018 
3. REVISORSBERÄTTELSE 2018 
4. VERKSAMHETSPLAN 2019 
5. BUDGET 2019 
6. FÖRSLAG TILL STYRELSE 2019 
7. SVEROK VÄSTERBOTTENS NYA ANTAGNA STADGAR 

   

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Styrelsearbete 
Vi har under året haft en teambuilding för att lära känna varandra i styrelsen mer. 
Därefter har vi åkt ut på tex Nordsken, Strömbäcks folkhögskola, Umeå universitets 
välkomstmässa och Hamnmagasinet för att hjälpa att sprida vad sverok är samt hjälpa 
folk att skapa sin egna föreningar. Styrelsen har också åkt ut för att samarbeta på 
workshop samt anordnade spelkvällar runt om i kommunen.  
 
Vi har varit på både vår- och höstslaget, vilket är riksförbundets sätt att samla alla 
distrikt för att utbyta information och erfarenheter. På dessa slag vann vi dessutom 
“vandringspokalen” och är därmed nuvarande distriktsmästare.  
 

 
 
 
 
Vi har även tagit 
beslut att skaffa in 
en maskot vid namn 
Kaj-Lo Ren.  

 
 
 
 

 
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Föreningar 
För att vara i kontakt med föreningar har vi i första hand varit med på plats fysiskt och 
annars via mejlkontakt, nyhetsbrev samt sociala medier. Vi har därmed inte haft ett 
samtal med varje förening i distriktet. Det är däremot planerat att ringa alla 
huvudföreningar inför årsmötet 2019. Hjälp och rådgivning har vi gett då frågor har 
kommit in. Då har vi bland annat hjälpt föreningar att skriva projektbidragsansökningar. 
Det har varit svårt att aktivt verka för att både starta upp nya föreningar i kommuner 
som i dagsläget har få föreningar samt att vi ska ha föreningar inom alla 
verksamhetsgrenar. Detta på grund av att det är väldigt oklart vad som konkret ska 
göras och för att det tar mycket tid att uppfylla dessa mål. 
 

Samarbete med kommuner 
Vi har genom nyhetsbrev gett information om kommunernas bidrag. Vi skulle ha ett 
samarbete med Umeå kommun genom att låta föreningar visa upp sin verksamhet på 
en skola men tyvärr blev det samarbetet inte av på grund av en sjukskriven rektor. Detta 
samarbete är planerat inför 2019 istället. 
 

Samverkan 
Vi har samarbetat med bland annat hemslöjdsföreningen, spectrum etc. För att veta 
mer om dem, läs under rubriken projekt. En samverkan som vi hade var med Leia vars 
syfte är att stötta tjejer och icke-binära inom spelhobbyn. Genom dem har vi arrangerat 
spelträffar och en workshop för att skapa trollstavar som har lockat fler personer av den 
målgruppen till våra aktiviteter. Vi har även haft ett möte med Region Västerbotten i 
samband med att de ska uppdatera sin kulturplan. Vi har då försökt övertala dem att 
skriva in spelkultur som något de vill jobba för.  
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Regional föreningskonsulent 
Under året har vi haft en anställd föreningskonsulent, Sanna Hedlund, på 
30 %. Hon har arbetat från Klossen och framförallt bedrivit projekt, utbildningar samt 
föreningsstöttande verksamhet. Föreningskonsulenten ansvarade också för 
landstingsbidragsansökan samt löpande kontakt med olika samarbetsparter och 
kommuner.  
 

Projekt 
Under året har vi genomfört väldigt många projekt. Här kommer en kortare 
sammanfattning av de större projekten: 
Littfest - Under Littfest i Umeå arrangerade vi ett panelsamtal tillsammans med 
dåvarande förbundsordförande Anna Erlandsson samt bibliotekarien Tommy Bildström 
på temat “Ungdomslitteratur och status”. 
 
Klosseninvigning och 30 års firande - under sportlovet arrangerade vi en nyöppning 
av Sverokrummet och spelkvällarna samt firade att Sverok fyller 30 år under 2018. Det 
kom cirka 70 personer och vi hade även spelloppis, prova på samt bjöd på tårta! 
 
Distriktsmästerskap i e-sport - Under Nordsken arrangerade vi tillsammans med 
föreningen Nordskens vänner ett distriktsmästerskap i e-sport, vid namn Arctic 
Regionals. Det blev superlyckat och lagen tävlade i Overwatch och finalen sändes på 
storskärm under eventet. Vi ordnade bland annat en buss tur och retur till Skellefteå 
från Umeå.  
 
Under Nordsken samarbetade distriktet även med Sverok Norrbotten samt 
riksförbundet och hade en monter som vi bemannade i tre dagar. Där hade vi bland 
annat en Switch där besökare fick spela Octodad samt information om hur man 
startade en förening. Vi delade även ut material riktat till föräldrar. 
 
Spelskaparläger - I juni arrangerade vi tillsammans med Västerbottens Läns 
Hemslöjdsförening ett spelskaparläger under tre dagar där barn/unga fick slöjda och 
skapa egna brädspel. Lägret avslutades med en spelgenomgång tillsammans med 
föräldrar och syskon.  
 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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Valenkät - tillsammans med andra ungdomsorganisationer i Umeå 
skickade vi ut fyra valfrågor till politiska partier innan valet för att fråga 
hur de vill jobba för ungdomsinflytande i nästkommande period. 
Materialet sammanställdes sedan och postades bland annat på facebook 
och hemsidor. 
 
E-sport och föräldrar - i oktober arrangerade vi en föreläsningskväll riktad till föräldrar 
om e-sport och vad det är för något. Ca tio föräldrar dök upp samt en journalist från VK. 
Föreläsare var Josefin Wallenå. 
 
 
Fantastikens månad - tillsammans med Studiefrämjandet arrangerade vi 23 st 
workshops under november månad inom fyra olika områden (tecknande, skrivande, 
trollstavar och rollspel). Vi hade totalt över 30 bibliotek som deltog och mer än 7 olika 
workshopsledare. Vi fick medel från både Umeå Kommun och Region Västerbotten. 
 
Övriga/mindre event 
 
Under året har vi gjort en hel del mindre aktiviteter och event tillsammans med olika 
föreningar eller distriktsstyrelsen själva. Här nedan kommer en sammanfattad lista: 
 

● Spelkväll, Strömbäcks folkhögskola. 
● Spelkväll på höstlovet tillsammans med studentföreningen Spektrum. 
● Skellefteå Pride i februari tillsammans med föreningen Nordsken. 
● Rollspelsdag i början på året. 
● Ålidhemscamp tillsammans med Ålidhemsbiblioteket. Tillsammans med Ålidhem 

Äger arrangerade vi en dag med olika föreningaktiviteter. 
● Välkomstmässan, september 2018, en mässa för nya studenter. 
● Årsmötesdag på Klossen. 
● Styrelseutbildningar.  

Ålidhem Äger 
Under året var Sverok Västerbotten partner för projektet Ålidhem Äger, som är en del 
av Äga Rum-satsningen. Vi arrangerade en hel del event under projektet, såsom en 
rollspelskväll för barn och ett spelskaparläger tillsammans med Västerbottens Läns 
hemslöjdsförening under sommarlovet. Lägret pågick i tre dagar och de fyra barnen fick 
slöjda egna brädspel. Utöver det medverkade vi på ett Halloween-event under 
höstlovet. I slutet på året beslutades det att Sverok Västerbotten inte längre ska vara en 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
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medpartner av projektet utan bli samarbetspartner istället, då intresset 
inte har varit på spel i samma utsträckning som exempelvis dans, vilket 
gör att distriktet lika gärna kan delta i specifika satsningar.  
 

Klossen och Sverokrummet 
Klossen var under de första tre månaderna stängt för renovering av hela övervåningen, 
där både ventilation och belysning har renoverats ordentligt. Rummet har numera 
ställbar belysning. Distriktet har arrangerat tre event i Sverokrummet, ett event för att 
flytta tillbaka alla spel efter renoveringen, en årsmöteskväll samt en föreningskväll där vi 
packade material inför Fantastikens månad. Vi har valt att köpa in ett nytt ljudsystem då 
det gamla var dåligt, samt att sätta upp en whiteboard istället för den svarta tavlan. 
Sverokrummet bokas fortfarande via en google-calender och är upptaget mellan 3-6 
dagar i veckan. Veckovis har det bedrivits rollspelskvällar för barn varje tisdag 
tillsammans med Studiefrämjandet, samt öppna spelkvällar varje onsdagkväll.  
 
På grund av renoveringen har vi inte haft ett möte med föreningsrepresentanter i 
Sverokrummet.  
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EKONOMISK BERÄTTELSE 2018 
 
Kassör under året har varit Isa Blomberg. Distriktets ekonomi kan sägas vara god, och 
där den största utgiften för distriktet är föreningskonsulenten som är anställd på 30 % 
för distriktets räkning. Verksamhetsbidraget från Region Västerbotten låg för 2018 på 
197 000 kr vilket är en liten ökning från tidigare år.  
 
Under året har distriktet fått in mer projektmedel än budgeterat vilket även har betytt 
att våra utgifter där också har har varit större. Inget av de projekt som distriktet har 
genomfört under året har gått minus utan de flesta har haft ett litet överskott.  
 
Under flera år har distriktet haft en fodran till en privatperson på 2700kr från 2011. 
Kassören har trots letande inte hittat beslutet om att avskriva fordringen, vilket gjorde 
att distriktsstyrelsen under hösten valde att avskriva skulden på 2700 kr. 
 
I jämförelse med den budget som årsmötet 2018 antog har vi haft mindre utgifter på 
flera budgetposter (framförallt inom administrationen) då en del av kostnaderna har 
ingått i andra punkter, ex föreningskonsulentens lön. 
 
 
Distriktsstyrelsen 
Sverok Västerbotten 

   

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
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RESULTATRÄKNING 2018 
För 2018-01-01 till 2018-12-31 

 
Inkomster 
Försäljning 300,00 kr 
Region Västerbotten bidrag 197.112,00 kr 
Övriga Bidrag 86.985,00 kr 
Totala inkomster 284.397,00 kr 
 
Utgifter 
Administration 

Avgifter 927,00 kr 
Kontorslokal 20.500,00 kr 
Kontorsmaterial 236,00 kr 
Årsmöte 2479,72 kr 
Föreningskonsulent 130.420,00 kr 

Projekt  
Fantastikens månad 52.487,70 kr 
Nordsken 4751,00 kr 
Övriga projekt 91.573,70 kr 

Möten 4.400,43 kr 
Slag 12.350,00 kr 
Teambuilding 1.267,35 kr 
Totala utgifter 321.392,90 kr 
 
 
Nettoförlust: 36.995,90 kr  
 
På kontot ser det ut som att distriktet har gått 36.995,90 kr back, en del av de projektmedel 
som distriktet har beviljats för projekt under året har dock inte betalats ut under 2018 utan 
inkom först efter projektets slut i början på 2019. Dessa projektmedel uppgår till en summa 
av 60.000 kr vilket ger distriktet ett överskott på 23.004,10 kr.    

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR SVEROK 
VÄSTERBOTTEN 2018 

Vi revisorer har gått igenom det material som ligger till grund för 
årsmöteshandlingarna, framförallt styrelsens protokoll och den ekonomiska 
berättelsen. Utöver detta har vi haft tillgång till de ekonomiska underlagen 
och gjort ett stickprov för att verifiera att bokföringen upprättats på ett 
korrekt sätt samt fört en löpande dialog med styrelsen under året för att 
säkerställa att inga svårigheter dykt upp i det löpande styrelsearbetet.  

De avvikelser som finns från budgeten rör att den på flera poster har 
underskridits men inte på ett sätt som vi anser strida mot styrelsens uppdrag 
från årsmötet eller mot stadgarna. Styrelsen har även diskuterat och lagt 
fram förslag till ändringar av stadgarna där vi finner att styrelsen agerat 
enligt nu gällande stadgar, varför vi lämnat ärendet helt utan kommentarer 
från vår sida.  

Därför finner vi inte några skäl till att inte bevilja den avgående 
styrelsen ansvarsfrihet.  

Umeå 2019-02-09 
 
 
 
Linus Råde  

___________________  

Jennie Larsson  

___________________    
 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
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VERKSAMHETSPLAN 2019 
 
Fokus under 2019 
Under 2019 vill vi i distriktet fokusera lite extra på två delar. Det ena är att synas mer för                                     
allmänheten och på så sätt marknadsföra oss och få fler medlemmar. Det andra är att                             
göra minst två riktade satsningar mot barn och unga i åldern 7-15 år för att få in fler                                   
unga i spelhobbyn. 
 
Styrelsearbete 
Vi vill under detta år fortsätta att synas på olika evenemang. För att göra detta kan det                                 
innebära olika samarbeten med kommuner, regionen, föreningar eller organisationer.                 
Vi kan även göra det genom att hjälpa till i olika projekt.  
 
Vi vill fortsätta att åka på slag eftersom att det har gett väldigt mycket hjälp att få                                 
information och erfarenheter av andra distrikt. Det hjälper oss även att få inblick i hur                             
förbundet fungerar som en helhet. 
 
Påverkansarbete 
Distriktet ska fortsätta att verka för att få in spelkultur i Region Västerbottens kulturplan                           
under 2019 samt vara en aktiv del i att prata med kommuner när det gäller både                               
bidragsregler och föreningsfrågor. Det vill vi göra genom att vara aktiva i remissarbeten                         
samt utbilda och föreläsa om spel samt spelhobbyn. Vi vill även arbeta långsiktigt för att                             
lyfta fram och värna för ideella föreningars möjligheter till bidrag. 
 
Regional föreningskonsulent och Klossen 
Distriktet ska även under 2019 behålla föreningskonsulenten på 30% för att samordna                       
och driva olika regionala och lokala projekt. Föreningskonsulenten utgår från Klossen                     
där distriktet har en verksamhetslokal samt ett kontor och ska löpande under året hålla                           
kontakt med distriktets föreningar och erbjuda stöd, hjälp samt utbildningar.                   
Konsulenten ska även hantera distriktets sociala medier samt skicka ut ett nyhetsbrev                       
till distriktets föreningar. 
 
Vi vill köpa in ytterligare en hylla i Sverokrummet för att kunna strukturera upp alla                             
magic-kort samt spel som i dagsläget inte riktigt får plats, samt för att göra rum för det                                 
nördbibliotek som distriktsstyrelsen beslutat att starta upp 2019. 

 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
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Projekt under året 
Under 2019 vill distriktet fortsätta att aktivt söka projektmedel för att                     
driva igenom verksamhet och specifika projekt i Västerbotten. Under                 
våren 2019 är målet att driva igenom följande projekt: 
 
Game ON - projekt tillsammans med föreningen Digital Spelkultur där vi arrangerar                       
tv-spelsträffar med fokus på integration i FIFA och Just dance. 
Littfest 2019 - under lördagen på Littfest i mars håller vi en paneldiskussion om                           
icketraditionellt författarskap, med fokus på fanfiction och poetry slam 
Utbildningsprojekt den 6 april - tillsammans med Studiefrämjandet kommer vi att                     
arrangera en heldag med styrelseutbildningar och föreläsningar för alla våra föreningar. 
Fantastikens månad - vårt mål är att liksom tidigare år vara med och arrangera event                             
under Fantastikens månad.  
Nordsken - distriktet ska delta tillsammans med förbundet på Nordsken 2019 och visa                         
upp oss samt vår verksamhet för allmänheten. 
 
Under sommaren och hösten är målet att söka projektmedel för att genomföra ett                         
sommarläger för barn/unga samt ett större projekt tillsammans med Region                   
Västerbotten som ska vara inom ett av de fokusområden som distriktet har valt.  
 
Styrelsen ska sträva efter att Sverok Västerbotten syns och är verksamma i hela                         
Västerbotten, inte bara i kuststäderna. 
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BUDGET 2019 
 

 
Intäkter   

Region Västerbotten, regionbidrag  195 000,00 kr 

Projektmedel  75 000,00 kr 

GameON  55 000,00 kr 

Sverok Spelhobbyförbundet  24 000,00 kr 

Summa  349 000,00 kr 

   

Utgifter   

1. Administration  −32 918,00 kr 

2. Föreningskonsulent  −165 600,00 kr 

3. Förtroendevalda  −31 000,00 kr 

4. Projekt    −113 000,00 kr 

Summa  −342 518,00 kr 

   

   

Intäkter  349 000,00 kr 

Utgifter  −342 518,00 kr 

Resultat Budget  6 482,00 kr 

   

 
För detaljbudget hänvisar vi er till exceldokumentet 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/168BtDUQptPOuXo9cAy3U6FFfxkeU-JM
Cm8xBmVVWCZs/edit?usp=sharing där det är mer specificerat vad som ingår i 
respektive budgetpost. 

 
 
_________________________ _________________________ 
Mötessekreterare Mötesjusterare 
 
 
_________________________ 
Mötesjusterare 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/168BtDUQptPOuXo9cAy3U6FFfxkeU-JMCm8xBmVVWCZs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/168BtDUQptPOuXo9cAy3U6FFfxkeU-JMCm8xBmVVWCZs/edit?usp=sharing
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2018 
 

Styrelseordförande: 
Wadoud Ståhl 

Ledamöter: 
 
Linnea Isaksson 
Sara Forslund 
Robin Adolfsson 
Mille Björkman 
Sören Gullbrand Nilsson 
Adrian Åström Granberg 

Suppleanter: 
Isa Blomberg 
 

Revisorer: 
Linus Råde 
Elin Dalstål 
 
Wadoud Ståh 
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STADGAR FÖR SVEROK VÄSTERBOTTEN 

Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde 
§1.  Sverok Västerbotten är ett regionalt samarbetsorgan för föreningar anslutna till 
Sverok. Distriktet är en ideell organisation. 
§2.  Distriktets syfte är att inom sitt regionala område verka för förbundets syfte. 
§3.  Distriktet är religiöst och partipolitiskt obundet. 
§4.  Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i lokala föreningar. Distriktet ska stödja 
dessa föreningars verksamhet. 
§5.  Distriktets verksamhetsområde är Västerbottens län. 
§6.  Distriktets säte är i Umeå.  
§7.  Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. 
§8.  Distriktet arbetar med likabehandling, för att alla föreningar ska ha samma 
möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.  
§9. I de fall distriktet bedriver verksamhet är denna verksamhet alkohol- och drogfri. 
 
 
Föreningen och medlemmar 
§10.  Distriktets medlemsföreningar är föreningar och avdelningar som är anslutna till 
Sverok och har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde.  
§11.  Medlemmar i distriktets föreningar räknas också som medlem i distriktet.  
§12.  Varje förening ska föra register över sina medlemmar och ta ut medlemsavgift av 
dessa.  
§13.  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.  
§14.  Distriktet har rätt att ta ut årsavgift från föreningarna. Avgiften bestäms av 
årsmötet.  
§15.  Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.  

Årsmöte 
§16. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet ska hållas tidigast 15 
januari och senast 31 mars, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.  
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§17.  Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, 
valberedningen, revisorerna, övriga distriktsstyrelser samt 
förbundsstyrelsen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. För övriga 
närvarande och gäster på årsmötet gäller närvaro- samt yttranderätt. 
§18.  Till årsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående 
omfattning enligt vad föreningen rapporterat in till Sverok under nuvarande eller 
senaste verksamhetsår: 
 

❖ §  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  

 
§19.  Endast befullmäktigade ombud enligt 14§ 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.  
§20.  Årsmötet är beslutsmässig om skriftlig kallelse sänts till föreningarna och 
distriktsvalda senast fyra veckor före årsmötets hållande. Årsmöteshandlingarna ska ha 
sänts till föreningarna och distriktsvalda senast tio dagar före mötet.  
§21.  Följande ärenden skall alltid behandlas av årsmötet: 

● Årsmötets behörighet 
● Röstlängd 
● Val av mötesordförande 
● Val av mötessekreterare 
● Val av två justerare tillika rösträknare 
● Verksamhetsberättelse 
● Ekonomisk berättelse 
● Revisionsberättelse 
● Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
● Fastställande av verksamhetsplan och budget 
● Fastställande av avgifter 
● Val av distriktsordförande 
● Val av kassör 
● Val av resterande styrelse 
● Val av revisorer och valberedning 
● Motionsbehandling 
● Övriga frågor  
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§22.  Inför årsmötet har medlemmar, föreningar och distriktsvalda inom 
Sverok Västerbotten rätt att lämna motioner. Motionen ska ha inkommit 
senast två veckor före årsmötet.  
§23. Distriktsstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna det underlag de 
behöver för att fullgöra sitt uppdrag senast fem veckor före årsmötet.  
§24. Revisorerna skall tillhandahålla distriktsstyrelsen en preliminär revisionsberättelse 
senast tre veckor före årsmötet.  
§25.  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 ett enhälligt 
årsmöte. Vid lika röstetal tillämpas i första hand en andra omröstning och i andra hand 
lottning.  
§26. 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. Även distriktets 
revisorer kan kalla till extra årsmöte vid behov.  
§27. Årsmötet, som utser distriktsstyrelsen, väljer två till fem ledamöter samt en 
distriktsordförande och en kassör. Vid behov kan suppleanter väljas till 
distriktsstyrelsen som har närvaro och yttranderätt på styrelsens möte. Distriktets 
ordförande och kassör väljs genom personval och distriktets resterande styrelse väljs i 
helhetsförslag. Styrelsen fördelar styrelseposter inom sig. Samma person kan inte ha 
mer än en av posterna 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 
Nytt tillägg: varav kassören är en av dem. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.  
 

Styrelsen 
§28. Styrelsens säte är i Umeå. 
§29.  Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade, och minst 
hälften är närvarande. Kallelse skall göras senast en vecka före mötesdagen.  
§30. Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att 
förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas 
det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag 
räknas inte. 
§31.  Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten.  
§32. Två av styrelsen utsedda styrelseledamöter är behöriga att teckna distriktets firma, 
kassören ska vara en av dessa. Dessa ska vara myndiga. 
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Förtroendevalda 
§33.  Årsmötet utser två revisorer varav en sammankallande, samt en 
revisorsersättare. 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. I de fall en revisor inte kan fullfölja sitt uppdrag är det upp till 
revisorsersättaren att axla ansvaret. 
§34. Valberedningen består av två till tre personer, på årsmötet valda, varav en är 
sammankallande. Dessa personers uppgift är att framföra 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. I de fall en oberoende 
valberedning inte kan väljas kan distriktets styrelse agera valberedning oavsett antal i 
styrelsen. 
 

Avregistrering och uteslutning 
§34. 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 nästkommande årsmöte varvid den 
avstängde medlemmen eller föreningen har yttranderätt. 

Stadgetolkning och stadgeändring 
§35.  Om någon av dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsen tolkning till 
klargörande ändring införts. 
§36.  Ändring av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet på årsmötet. 
Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i årsmöteshandlingarna, 
eller i de ärenden som årsmötet enhälligt beslutat upptaga. Vid ändring av paragraferna 
om ideellt distrikt(1 §), syfte(2 §), oavhängighet(3 §), stadgeändring(33 §), eller 
upplösning(34 §), krävs likalydande beslut med två tredjedelars majoritet av två på 
varandra följande ordinarie årsmöten. 

Upplösning 
§37.  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 fyra personer eller en tiondel av ombuden motsätter sig 
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upplösning. Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder 
betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till distriktets 
föreningarna i lika delar eller går till ett av årsmötet bestämt ändamål. För 
avdelningar gäller att huvudföreningen ska ha säte inom distriktet för att 
avdelningen ska ha rätt till kvarvarande tillgångar. Årsmötet bör utse 
distriktets revisorer till likvidatorer. Likvidatorerna genomför likvidationen. 
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