
Protokoll för den 26 maj 2012.
För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Närvarande styrelsemedlemmar:
Ordförande Lenita Hellman Kassör Adam Jonsson
Sekreterare Jens Lindström Vice Ordf. Peter Bomark(Närvarande via telefon)
Ledamot Linus Råde Ledamot Dick Hellman

Övriga närvarande:
Johan Linder

§ 1. Mötets öppnande: Ordföranden Lenita Hellman förklarar mötet för öppnat.

§ 2.      §2.1.  Mötet behörighet: Styrelsen finner att mötet är behörigt.
     §2.2.  Dagordning. Styrelsen antar den föreslagna dagordningen.

§ 2.3.  Adjungeringar. Johan Linder ges yttrande rätt på mötet.

§3. Val:
§ 3.1. Val av mötesordförande: Styrelsen utser Lenita.
§ 3.2. Val av mötessekreterare: Styrelsen utser Jens. 
§ 3.3. Val av protokolljusterare: Styrelsen utser Linus.

§4. Tidigare mötesprotokoll.
§ 4.1. Justering av föregående protokoll. Protokollet är justerat och uppladdat på 
distriktets hemsida och forum.

§ 4.2. Uppföljning av tidigare protokoll. Styrelsen går igenom punkter från tidigare 
protokoll.

§4.2.2. Extrainsatta årsmötet. Styrelsen går i genom att det praktiska för 
årsmötet är klart och tycker sig ha förberett det som ligger på deras bord.

§4.2.3. PUL- Avtalet. Styrelsen konstaterar att det är så pass liten tid innan den 
avgår så att inga förutom de som deltog på slaget har skrivit under det.

§4.2.5. På tal om oss. Styrelsen beslutar att bordlägga punkten. 

Underskrifter
Mötessekreterare Datum, Ort, 

_________________________________________Umeå 30/-2012_________________________
Jens Lindström

Mötes protokolljusterare Datum, Ort

_________________________________________Umeå 30/5-2012_________________________ 
Linus Råde
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§4.2.6. Kulturnatta. Två  av distriktets föreningar deltog på kulturnatta, de hade en 
bra plats, platsmässigt, men publiktillströmningen var tyvärr desto sämre.

§ 5. Budget rapport. Lenita går snabbt igenom budget rapporten, inga större frågetecken 
uppkommer dock så ska Lenita ta kontakt med Anna på kansliet för att kolla upp en av posterna. 
Budget rapporten har legat som grund för den reviderade budgeten som styrelsen lägger till 
årsmötet.

§5.1.Den reviderade budgeten. Lenita går igenom den reviderade budgeten för styrelsen, 
den bifogas Bilaga 1. Handlingar har funnits tillgängliga sedan den 20 maj på distriktets 
hemsida och forum.

§6.  Reviderad verksamhetsplan. 
Lenita går igenom den reviderade verksamhetsplan för styrelsen, den bifogas Bilaga 2. Den stora 
förändringen mot den tidigare är den inriktning som denna verksamhetsplan har mot den tidigare är 
inriktning på inre konsolidering. Handlingar har funnits tillgängliga sedan den 20 maj på distriktets 
hemsida och forum.

<Johan Linder lämnar mötet.>

§7. Reseersättningar.   

§7.1. Gammal reseersättning. Norrbotten är kontakt och vi väntar på svar.

§8. Begäran om ersättning, utlägg i samband med ordinarie årsmöte 2012.
Dick har lämnat in en Begäran om ersättning för årsmötes mat, kvittot är i from av en kortfaktura. 
Styrelsen stryker utläggets riktighet. Kvitto underlaget läggs externt som Bilaga 3.

§7. Pauper-kuben.
Den 7 maj så fattade styrelsen beslutet per capsulum, att delta i byggandet av en Puper-kub för 
användas på Klossen i Umeå, distriktet bidrog med cirka 20 gamla MTG-kort till kuben.

Diskussionen går över i diskussion kring arbete med studiecirklar och studieverksamhet.

§8. Revisorsberättelsen. 
Lenita har pratat med Hans en av distriktets revisorer inför årsmötet.

Underskrifter
Mötessekreterare Datum, Ort, 

_________________________________________Umeå 30/5-2012_________________________
Jens Lindström

Mötes protokolljusterare Datum, Ort

__________________________________________Umeå 30/5-2012________________________ 
Linus Råde
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§ 9. Övriga frågor. Inga.

§ 10. Nästa möte. Årsmöte den 3/6, kl 15:00, Klossen 2012. Styrelsen samlas klockan 12 på klossen 
för att förbereda mötet.

§ 11. Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet.

Underskrifter
Mötessekreterare Datum, Ort, 

_________________________________________Umeå 30/5-2012_________________________
Jens Lindström

Mötes protokolljusterare Datum, Ort

_________________________________________Umeå 30/5-2012_________________________ 
Linus Råde
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Bilaga 1.

Gällande budget samt förslag till Reviderad budget för 2012 

INTÄKTER Budget Fördslag till Reviderad 
1.1 Landstingsbirag 110 000 110 000 
1.2 Lokalbidrag Sverok (Klossen)/Övrigt 6000 3000
1.3 Hyra (Midälvariket) 24 000 24 000
1.4 Studiecirklar 4 000 -

Summa Intäkter: 144 000  Intäkt 28/04: 32806

KOSTNADER Nuvarande Budget Förslag till Reviderad 
Styrelsen
2.1 Resor 10 000 15 000
2.2 Teambuilding 10 000 8 000
2.3 Kansli 13 000 13 000
2.4 Profilkläder 3 000 -
2.5 Mat 10 000 8000

Projekt
3.1 Helhet 8 000 2 450
3.2 Skola 2 000 -

Centralt
4.1 Klossen 48 000 48 000
4.2 Marknadsföring 5 000 2 500
4.3 Årsmöte 15 000 16 550
4.4 Revisorer 7 000 7000
4.5 Valberedning 3 000 2500

Påverkan
5.1 Slag 10 000 14 000

Summa Kostnader: 144 000 Kostnad 28/04: 44801.07

Kontobalans: 50844.47 kr 
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Bilaga 2.

Förslag till Reviderad Verksamhetsplan 2012

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 jobba för att skapa rutiner och verktyg så att distriktet kan skötas på ett tydligt, 
effektivt och transparent sätt. Det behövs rutiner, instruktioner och  mallar för att kunna bedriva 
styrelsearbete och sverokverksamhet på ett bra sätt. En välfungerande styrelse gynnar 
medlemmarna i distriktet.

Överlämning

Det är viktigt att en nytillträdd styrelse vet vad som förväntas av dem och vem som förväntas göra 
vad. En ordentlig överlämning gör att den nya styrelsen snabbt kan komma igång gör att den nya 
styrelsen kan lägga mindre tid på administrationen och istället komma igång med det praktiska 
arbetet ut mot medlemsföreningarna.
Styrelsen ska:
- Dokumentera vilka arbetsuppgifter respektive post i styrelsen ansvarar för
- Ta fram rutiner för överlämning
- Förbereda en överlämning för nästkommande styrelse

Ekonomiskt arbete

Idag saknas rutiner i det ekonomiska arbetet, bla attesträttsrutiner. Det är viktigt att det finns 
ekonomiska rutiner så att fel kan undvikas och eventuella fel upptäckas. Detta underlättar även 
sedan vid ekonomisk redovisning och revision. Det är även viktigt att ha löpande ekonomiska 
uppföljningar samt kontakt med revisorerna under årets gång.
Vid delningen av distriktet beslutades att ett ekonomiskt uppföljningsmöte skulle hållas med det nya 
distriktet Norrbotten efter ett år. Detta är ännu inte gjort.
Styrelsen ska:
- Skapa en attestordning
- Skapa rutiner för ekonomisk avstämning 
- Tillse att rätt personer är firmatecknare respektive har teckningsrätt
- Tar fram rutiner för kontinuerlig kontakt med revisorerna
- Genomföra det ekonomiska uppföljningsmötet med Sverok Norrbotten
- Genomföra en inventering av distriktets tillgångar, inventeringen ska redovisas med den 
ekonomiska rapporten

Genomgång av stadgarna
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Det är dags för en genomgång av stadgarna då detta inte skett sedan delningen av distriktet. 
Styrelsen ska:
- till nästa årsmöte ha gått igenom stadgarna och skriva eventuella förslag till ändrignar

Extern finansiering

Då projektbidraget inte längre finns har det blivit svårare att konkret hjälpa medlemsföreningarna. 
Då landstingets regler inte tillåter att motsvarighet till projektbidrag ges ut är det viktigt att söka 
andra möjligheter till finansiering för liknande bidrag. Pengar skulle kunna sökas från exempelvis 
fonder eller stiftelser.
Styrelsen ska:
- Undersöka vilka alternativa finansiärer där pengar kan sökas.

Studiefrämjandet

Sverok är en relativt ung medlemsorganisation i Studiefrämjandet och det är därför viktigt att 
distriktet jobbar tillsammans med Studiefrämjandet för att vidareutveckla samarbetet. 
Studiefrämjandet kan vara en resurs för Sverok, på samma vis som Sverok kan vara en resurs för 
studiefrämjandet. 
Styrelsen ska:
- arbeta för att Sverok ska vara representerade på studiefrämjandets årsmöten
- arbeta för att det ska finnas en spelhobbyhandläggare vid lokalkontoren inom distriktet
- ha en folkbildningsansvarig i styrelsen.

Projekt Helhet

Sverok Västerbotten är ett geografiskt stort distrikt. Det är även ett stort distrikt sett till 
verksametsområden som medlemsförenignarna ägnar sig åt. Det är viktigt att distriktet når ut till 
alla föreningar, oavsätt geografisk placering eller intresseområde. Sverok ska vara en tydlig aktör 
inom spelhobbyn i länet, där distriktet Sverok Västerbotten ska vara en självklar aktör att vända sig 
till då man vill utvecklas inom sin hobby.

Styrelsen ska:
- Kartlägga hur distriktet kan stötta föreningarna
- Arbeta fram modeller för hur föreningarna ska informeras om stödet
- Lägga grunden för en varaktig kommunikation mellan distriktet och föreningarna.
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