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1. MÖTETS ÖPPNANDE 

Robin  Adolfsson  öp pnade  m öte t. 

 

2. MÖTETS BEHÖRIGHET 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… anse  m öte t be slu tsm ässigt. 

3. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Namn  Förening  Röstkortsnummer  
Lukas Schwalb Lim bo 1 
Adrian  Granbe rg Um eå Boardgam ers 2 
Robin  Adolfsson  Lim bo 3 
Wadoud Ståh l Um eå Osport 4 
Isa  Blom berg Sege l och  Kanotföreningen 5 
Jennie  Larsson Valbe redare , Nordsken 6 
   
Sanna  Hedlund Fören ingskonsulen t, närvaranderä tt e j rösträ tt 
David  Eriksson Förbundssekre te rare , närvaro-, yttrande- 

och  förslagsrä tt. 
e j rösträ tt 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa röstlängden enligt ovan.  

4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

FÖRSLAG 

1. Möte ts öppnande   
2. Möte ts behörighe t  
3. Faststä llande  av röstlän gd   
4. Faststä llande  av dagord n ing 
5. Va l av m öte sordförand e   
6. Va l av m öte ssekre te rare   
7. Va l av juste rare  och  rösträknare  
8. Ve rksam he tsbe rä tte lse  för 2020 
9. Ekonom isk be rä tte lse  för 2020 
10. Revisionsbe rä tte lse  fö r 2020  
11. Ansvarsfrihe t för den  avgående  styre lsen  
12. Inkom n a Motione r 
12.1 Rulla  d istriktstä rn in gen  för å re t  
13. Faststä llande  av ve rksam he tsp lan  för 2021  
14. Faststä llande  av budge t för 2021  
15. Faststä llande  av avgifte r för 2021  
16. Val av ordförande  för 2021  
17. Val av kassör för 2021  
18. Val av an ta le t ledam öte r för 2021 
19. Val av ledam öte r 2021  
20. Val av va lbe redn in g fö r 2021 
21. Val av revisore r för 2021  
22. Övriga  frågor  
23. Möte ts avslu tande  
 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fasts tä lla  d agordn in gen  en ligt lagt förslag. 

 

5. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja  Sann a  Hedlund  till m öte sordförande . 
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6. VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja  Isa  Blom berg till m öte ssekre te rare . 

7. VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE 

Två juste rare  och  två  rösträknare  ska  vä ljas. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja  Adrian  Granbe rg till juste rare  och  rösträkna re . 

2… välja  Robin  Adolfsson  till juste rare  och  rösträkna re . 

8. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2020 

Adrian  Granbe rg föredrar styre lsens förslag på  ve rksam he tsbe rä tte lse  för 2020. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga  ve rksam he tsbe rä tte lsen  för 2020 till hand lingarn a  (Bilaga  1). 

9. EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2020 

Adrian  Granbe rg föredrar styre lsens förslag på  ekonom isk be rä tte lse  för 2020. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga  den  ekonom iska  be rä tte lsen  för 2020 till h and lin garna  (Bilaga  2). 

10. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2020 

Sanna  Hedlund  pre sen te rar revisore rnas revisionsbe rä tte lse  för 2020. 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga revisionsberättelsen för 2020 till handlingarna (Bilaga 3).  

11. ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE 
STYRELSEN 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… bevilja  den  avgående  styre lsen  ansvarsfrihe t. 

12. MOTION: RULLA DISTRIKTSTÄRNINGEN FÖR 

ÅRET  

Av: Styrelsen 

BAKGRUND 

Tärningen rullades förra året och bör rullas i år igen.  

YRKANDE 

Därför yrkar vi:  

1 … att rulla Tärningen.  

2 … att protokollföra resultatet.  

 

MOTYRKANDE 

Bakgrund  

Tärningen rullades. Resultatet ogillades.  

Motyrkande:  

… att slå om tärningsslaget.  

Mötet beslutade att  

… inte godkänna motyrkandet.  
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MÖTET BESLUTADE ATT 

… Godkänna motionen i sin helhet (Bilaga 4).  

 

 

13. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR 

2021 

Distriktsstyre lsens förslag på  Verksam he tsp lanen  fö r 2020 föredrogs.  

TILLÄGGSYRKANDE 

Ett tilläggsyrkande t kom  om  a tt d istriktsstyre lsen  unde r å re t ska  in itie ra  en  inven te ring av 
d istrikte ts  a lla  spe l på  Klossen  och  göra  lis tan  tillgänglig för d istrikte ts  fören ingar. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fasts tä lla  ve rksam he tsp lanen  en ligt jäm ka t förslag (Bilaga  5). 

 

14. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2021 

FÖRSLAG TILL BUDGET 2021 

Sanna  Hedlund  föredrar styre lsens förslag på  bud ge t för 2021. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… an ta  före slagen  budge t (Bilaga  6). 

15. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2021 

HUVUDYRKANDE 

Att avgiften  för 2021 faststä lls  till 0 kr. 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… avgiften för 2021 fastställs till 0 kr.  

16. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2021 

MÖTET BESLUTADE ATT 

… välja  Robin  Adolfsson  (19971108-5291) till ord förande . 

17. VAL AV KASSÖR FÖR 2021 

MÖTET BESLUTADE ATT 

… välja  Lukas Schwalb  (19950524-3395) till kassör. 

18. VAL AV ANTAL LEDAMÖTER FÖR 2021 

MÖTET BESLUTADE ATT 

… d istriktsstyre lsen  ska  bestå  av 2 ledam öte r u töve r kassör och  ordförande . 

19. VAL AV LEDAMÖTER FÖR 2021 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja  Jenn ie  Larsson  till ledam ot.  

2… välja  Jacob  Lindström  till ledam ot.  

20. VAL AV VALBEREDNING FÖR 2021 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja  Isa  Blom berg till va lbe redare .  
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21. VAL AV REVISORER FÖR 2021 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja  Elin  Dalstå l till revisor. 

2… välja  Lin us Råde  till revisor. 

22. ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga  övriga  frågor togs upp . 

23. MÖTETS AVSLUTANDE 

Robin  Adolfsson  förkla rad e  m öte t avslu ta t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURER 

 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
Isa Blomberg       Sanna Hedlund 
Mötessekreterare      Mötesordförande 
 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
Adrian Granberg      Robin Adolfsson 
Protokolljusterare      Protokolljusterare 
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BILAGA 1: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

SVEROK VÄSTERBOTTEN 

Fokus under 2020: Politiskt påverkansarbete  
Under årsmötet 2020 bestämdes att fokus för året skulle vara att arbeta med politiskt 
påverkansarbete och få in spelkultur i den regionala kulturplanen. Ett stort fokus har därför 
legat på att arbeta proaktivt och påverka distrikt och kommuner i den mån som varit möjligt. 
Det har under året funnits tre större satsningar från distriktet: 
 
I början av året arbetade vi med att skicka in en remiss till Region Västerbottens kulturplan 
och fick för första gången med spelkultur i den regionala kulturplanen vilket vi är väldigt 
stolta över. Ni kan läsa den regionala kulturplanen här och hittar stycket om spelkultur på 
sidan 63. 
 
I början av sommaren arbetade vi i distriktet fram en remiss till den Regionala 
Utvecklingsstrategin från Region Västerbotten, då vi efter att ha läst förslaget insåg att 
civilsamhället inte fanns representerat på ett bra sätt. Vi skickade ut remissvaret till flera 
lokala organisationer och i slutändan undertecknades remissvaret av Sverok Västerbotten, 
Studiefrämjandet Västerbotten, Junis Umeå, UNF Västerbotten, RUM Västerbotten, Unga 
Örnar Västerbotten, Umeå kulturförening Humlan samt Röda Korset Umeåkretsen. 
 
I slutet av året tog vi initiativ till att skicka in en skrivelse till Region Västerbotten där vi vill få 
dem att fatta beslut kring pandemin och hur vi som distrikt ska räkna medlemmar, eftersom 
en stor del av våra föreningars verksamhet har påverkats av Covid-19. Vi har i dagsläget 
inte fått svar från regionen i frågan.  
 
I december startade Sverok som förbund upp en distriktsgrupp med fokus och mål att gå 
igenom och påverka de regionala verksamhetsbidragsreglerna, där vi deltog från styrelsens 
håll. Det är ett jobb som kommer att fortsätta under 2021. 

COVID-19 
En större del av planerade projekt/aktiviteter vi i styrelsen hade tänkt att genomföra blev inte 
av, till stor del på grund av COVID-19. Pandemin har inneburit att många evenemang som vi 
brukat besöka inte blev av som de skulle, det gäller både externa mässor såsom 
Välkomstmässan men även våra föreningars event som Nordsken.   
 
Pandemin har fått oss i distriktet att ställa om en del av vår verksamhet och flytta den digitalt, 
vilket har gjort att vi under året fokuserat på digitala spelträffar som ett sätt att nå våra 
medlemmar.  
 

https://docs.google.com/document/d/1RpfVMMYb3bShNe1N81U6E7y8WgM32s2LqgSbOHKEPnQ/edit?usp=sharing
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Kulturplan%20Region%20Va%CC%88sterbotten%202020-2023_webb%20(1).pdf
https://docs.google.com/document/d/1Mh8eioz3YsriXm22_dWo_Bnc0FfrUvCKh_MceQeobxU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Mh8eioz3YsriXm22_dWo_Bnc0FfrUvCKh_MceQeobxU/edit?usp=sharing
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Styre lsearbe te  
Vi har under året jobbat mycket internt för att utveckla och förbättra 
styrelsearbetet och strukturen, genom att tex börja använda programmet trello, 
som är ett program för att styra upp och lättare planera framtida projekt och 
pågående arbeten 
Vi har även flyttat våra interna meddelanden från facebook till discord under året och startat 
upp en officiell discordkanal för distriktet där även medlemmar kan gå med. 
 
Förutom det har vi varit mer aktiva digitalt i år, där vi har hållit i mer regelbundna 
styrelsemöten digitalt. Vi har också under året laddat upp alla våra styrelseprotokoll på vår 
hemsida så att de finns tillgängliga för våra medlemmar att ta del av.  
 
Under året har det gått ut 6 stycken nyhetsbrev till distriktets föreningar med information om 
vad som händer och sker, vilket vi hoppas har varit roligt att ta del av. Vi har även tagit fram 
information om kommunbidrag som är relevanta för de föreningar som finns i länet och lagt 
på vår hemsida.  
  
VI har fortsatt att förvalta vår lokal på Klossen, där vi har tillgång till ett verksamhetsrum och 
kontor. Under året har det varit en del föreningar som har lånat spel från Klossen vilket vi 
tycker är roligt. På grund av Corona, har spelkvällarna på onsdagar som arrangeras 
tillsammans med Studiefrämjandet Västerbotten och föreningen DSK tyvärr blivit inställda. 
 

Projekt 
Vi arrangerade en LEIA-helg i början på februari för runt 20 stycken tjejer och icke-binära 
med fokus på regional förankring. Tanken med träffen var att peppa och stötta tjejer att 
arrangera och ta plats inom spelhobbyn. Det gick över förväntan och alla deltagare var 
väldigt nöjda. Vi hade ett fullspäckat schema lördag samt söndag och nådde många nya 
tjejer som vi inte tidigare haft kontakt med inom spelhobbyn, en stor anledning till det tror vi 
är att vi marknadsförde oss via Facebook och det eventet fick stor spridning. Utöver det 
visade media intresse kring helgen, vi var bland annat med i Sveriges Radio P4 
Västerbotten. Vi samarbetade med Studiefrämjandet och SverokTV som sände en del av 
helgen live. SverokTV spelade även in material till att skapa ett längre klipp som ni kan se 
här. Vi fick pengar från Umeå Energi för att genomföra helgen utöver de pengar vi fick från 
Region Västerbotten, vilket var väldigt kul.  
 
Under våren 2020 blev vi beviljade pengar från Umeå Kommun för att som tidigare år 
arrangera olika workshops tillsammans med bibliotek under Fantastikens månad. Efter att 
pandemin tog fart kontaktade vi Umeå kommun och gjorde om projektplanen. Istället valde vi 
att tillsammans med SverokTV ta fram fyra stycken informationsvideos till Fantastikens 
månad. Videorna innehöll lite tips och trix från diverse författade, bibliotekarie och en 
tecknare, och lades upp på förbundets Youtubekanal. Man kan själv se dem här:  
https://youtube.com/playlist?list=PLMlFPyU7NHe1qFPITbjhnOQFq7CNGv_gt 
 
Vi blev under sommaren beviljade projektmedel från Region Västerbotten för att arrangera 
digitala träffar för våra föreningar, vilket vi gjorde i slutet av maj och i juni månad. Träffarna 

https://www.facebook.com/sverokvasterbotten/videos/leia-helgen-i-ume%C3%A5/2743066412482006/
https://youtube.com/playlist?list=PLMlFPyU7NHe1qFPITbjhnOQFq7CNGv_gt
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hade teman som brädspel, rollspel, figurspelsmålning, filmvisning och andra 
sociala spel som Jackbox party pack, vi sände även en digital matlagningskurs 
med nördinspirerade recept.  
 
Biblioteken på Ålidhem och Ersboda ville under slutet av sommaren samarbeta 
med oss, så där var vi och höll i två mindre brädspelsaktiviteter för barn i mellanstadieåldern 
i slutet på sommaren, med syfte att få dem mer inspirerade in i spel och spelkulturen.  
 
I augusti och september arrangerade Umeå kommun två spelträffar i glesbygden där vi 
deltog. Träffarna var i Tavelsjö och Flurkmark utanför Umeå, och där visade vi upp vad vi 
gör och vad vi kunde hjälpa ungdomarna med tillsammans med representanter från bland 
annat Umeå kommun, den digitala fritidsgården och föreningen Kulturstorm. 
 
Umeå Pride arrangerades i år helt digitalt, och där hade vi under lördagskvällen en öppen 
jackboxkväll för alla som var intresserade av att delta, som styrelsen höll i. 
 
Under hösten har vi i distriktet drivit ett projekt där vi har intervjuat sju stycken 
ungdomsförbund kring hur deras verksamhet ser ut. Projektet avslutas i februari 2021. 
 
En del event som vi skulle närvara på, som Välkomstmässan och ett nytt samarbete med 
Umeå Teaterförening, blev inställda på grund av pandemin. Trots det känner vi i styrelsen att 
vi har gjort en hel del verksamhet under året som gått, fastän förutsättningarna har 
förändrats. 
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BILAGA 2: EKONOMISK BERÄTTELSE 2020 

 

Intäkter  

Namn:  Budgeterat:  Utfall:  

1. Regionbidrag  143,000 119,411.3 

2. Projektmedel  80,000 64,280 

      2.1 Leia 20,000 20,000 

      2.2 Digitala spelträffar  20,000 13,140 

3. Sverok 25,000 56,184 

Resultat: 248,000 239,857.3 

 
Allt har hållits under budget, vars pandemin är den största anledningen att allt har mer 
eller mindre hållits under budget. Regionsbidraget vart lägre än väntat  
  
Under digitala spelträffarna så antogs det att det behövdes mer pengar än som gick åt, 
man få r dem retroaktivt efter man visat utfallet så den punkten gick ett ut. Vi fick mer 
pengar av Sverok pga några missar med lokalhyran samt miss i RFK -lönen som rättades 
till.  
 

Utgifter  

Namn:  Budgeterat:  Utfall:  

1. Administration  32,918 28,608.11 

2. Föreningskonsulent  141,000 165,000 

3. Förtroendevalda  26,000 1,936 

4. Projekt   80,000 46,215.31 

4.1 Leia 20,000 19,761.64 

4.2 Digitala spelträffar  20,000 13,143.17 

Resultat: 279,918 241,759.42 
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Man kan  se  på  våra  u tgifte r på  förtroendevalda  så  var de t in te  m ycke t som  
användes där. Mötena  var d igita la  och  vi var u te  lite , var m est unde r 
som m aren  då  de t var lugnare  i pandem in  sam t a tt m an också  kunde  vara  
u tom hus m ed våra  aktivite te r. På  föreningskonsulent så  be ta lade  vi först 
för m ycke t för lönen  pga  adm inistra tivt fe l, m en de t å tgärdades m ed att få  m er pengar 
från  Sve rok, så  den  är en ligt budge t. 
 
 
Pengar på  konto t i början  av 2020 
236 126.87 
 
Pengar på  konto t i slu te t av 2020 
222 329,23 
 
Det är en skillnad på pengarna i början och slutet av året för att det är överlapp med 
vissa projekt som betalades in på 2020 som tillhörde 2019.  
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BILAGA 3: REVISIONSBERÄTTELSE 2020  
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BILAGA 4: TÄRNINGENS RESULTAT 

Resultatet blev: 11. 
 

 
 
 
  

Isa Blomberg
om nån vill anonymisera så går det ju också att klippa ut enbart tärningsresultatet.
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BILAGA 5: VERKSAMHETSPLAN 2021 

SVEROK VÄSTERBOTTEN 

Fokus under 2021  
Vi vill under 2021 fokusera på våra föreningar och stötta dem i deras verksamhet samt 
med deras digitala årsmöten.  
 

Styrelsearbete  
Under året ska vi fortsätta jobba med styrelsens interna arbete som vi inledde 2020, 
genom att skapa struktur och se över vår kommunikation. Det kommer förhoppningsvis 
leda till ett mer långlivat och effektivt distrikt.  
 
Vi vill under 2021 stötta våra för eningar och när läget tillåter besöka olika 
föreningsevenemang. 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 at t 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.  
 

Distriktets föreningar  
Under 2021 vill distriktet fokusera på v åra föreningar, dels att hjälpa dem sprida sina 
event och om möjligt besöka event när pandemin har lugnat ned sig. Vi vill också försöka 
stötta dem i att hålla digitala årsmöten och utvecklas.  
 

Påverkansarbete och Samarbeten  
Vi vill under 2021 fortsätta vå rt samarbete med Studiefrämjandet Västerbotten när det 
spelverksamhet både på Klossen men även i distriktet i stort. Vi vill jobba med att utbilda 
och föreläsa om spel samt spelhobbyn för att öka kunskapen. Vi vill även arbeta 
långsiktigt för att lyfta fra m och värna för ideella föreningars möjligheter till bidrag. 
Region Västerbotten kommer under året att göra om sitt bidragssystem för projektbidrag 
vilket är något vi i distriktet vill hålla koll på för att kunna söka projektbidrag även i 
framtiden och spr ida information till våra föreningar. Distriktet ska under året söka det 
regionala verksamhetsbidraget.  
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Regiona l föreningskonsulen t 
2021 kom m er a tt b li sista  å re t m ed en  regiona l föreningskonsulent, där vi 
kom m er a tt ha  en föreningskonsulent fram  till som m aren 2021. 
Föreningskonsulenten u tgår från  Klossen  där d istrikte t har en 
ve rksam he tsloka l sam t e tt kontor och  ska  löpande  unde r pe rioden  hå lla  kontakt m ed 
d istrikte ts föreningar och  e rb juda  stöd , h jä lp  sam t u tb ildningar. Konsulenten  ska  även 
hante ra  d istrikte ts sociala  m edier sam t skicka  u t e tt nyhe tsbrev till d istrikte ts föreningar. 
Unde r våren  ska  konsulenten  se  till a tt göra  en  bra  överläm ning till den  nya  styre lsen  så  
a tt de t b lir en  sm idig öve rgång när a llt nu  kom m er a tt ske  idee llt. 
 
Pro jekt och  even t unde r å re t 
Under 2021 vill d istrikte t fortsä tta  a tt aktivt söka  pro jektm ede l för a tt d riva  igenom  
ve rksam he t och  specifika  pro jekt i Väste rbotten , gärna  i sam band m ed föreningar och 
andra  organisa tioner. Vi behöver dock invänta  de  nya pro jekt regle rna som  Region 
Väste rbotten  ska  införa  unde r 2021 innan  vi ve t he lt vilka  m ede l vi kan  söka  från  regionen. 
 
Distrikte t önskar a tt de lta  på  Nordsken 2021 och  visa  upp oss sam t vår verksam he t för 
a llm änhe ten .  
 
Unde r å re t vill vi också  uppm untra  våra  föreningar a tt de la  på  loka la  Pride -firanden sam t 
de lta  på  unive rsite tens vä lkom stm ässor för nya  studente r.  
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BILAGA 6: BUDGET 2021 SVEROK 

VÄSTERBOTTEN 

 

BUDGET 2021  

  

Intäkter  

Region Västerbotten, regionbidrag 119 000,00 kr 

Projektmedel 40 000,00 kr 

Sverok Spelhobbyförbundet 23 500,00kr 

Summa 182 500,00 kr 

  

Utgifter  

1. Administration  

1.1 Avgifter −918,00 kr 

1.2 Material −2 000,00 kr 

1.3 Årsmöte −5 000,00 kr 

2. Föreningskonsulent −70 500,00 kr 

3. Förtroendevalda  

3.1 Revisorer −1 000,00 kr 

3.2 Valberedning −1 000,00 kr 

3.3 Representation och event −10 000,00 kr 

3.4 Styrelsemöten −4 000,00 kr 

3.5 Sverok-Slag −10 000,00 kr 

3.6 Teambuilding/Överlämning −4 000,00 kr 

4. Projekt         −40 000,00 kr 

Summa −148 418,00 kr 

  

Intäkter 182 500,00 kr 

Utgifter −148 418,00 kr 

Resultat Budget 34 082,00 kr 
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