
 

 

 

Årsmöteshandlingar till 

Sverok Västerbottens 

årsmöte 
 

30 januari 2021 

Klockan 12.00 

 

  



 
 

Information om årsmötet den 30 januari! 
 

Det blir första gången som vi har ett digitalt årsmöte så här kommer lite 

riktlinjer och information för er som deltar, tillsammans med 

årsmöteshandlingarna! 

 

Vi kommer att vara på plats på Discord en halvtimme innan årsmötet ifall någon 

behöver hjälp med något! 

 

 

Valberedningen 
Vi behöver nya styrelsemedlemmar till distriktets styrelse för 2021! Kanske du är 

peppad på att sitta i styrelsen, eller vara med i valberedningen? 

 

Kontakta valberedningen antingen via mail på 

valberedning@vasterbotten.sverok.se eller genom att nominera dig själv eller 

någon annan du tror skulle passa på https://nominera.se/sverokvasterbotten ! 

 

 

Hur kommer årsmötet att gå till? 
Mötet kommer att äga rum på Discord, som är ett program där det både går att skriva, 

prata och se varandra. Att delta på mötet kräver därför att du skapar en användare i 

Discord, vilket är gratis och du hittar det här: https://discord.com/. 

 

När du har skapat en användare för programmet (som går att köra via webbläsare eller 

ladda ned på din dator) så klickar du på denna länk: https://discord.gg/TZa3j9S6. Den 

länken leder dig till distriktets Discord-server där mötet kommer att vara.  

 

Vi kommer under mötet att ha en kanal för själva mötet samt en kanal för röstningar och 

chattkommunikation. Innan mötet drar igång kommer vi att gå igenom hur det kommer 

att fungera i praktiken.  

 

Tips för ett bra årsmöte! 

 Se till att du har ett bra headset så att du hör vad andra säger och att andra 

hör dig bra! 
 När du inte pratar under årsmötet, se till att du är mutead. 

 Sitt någonstans med bra belysning och där det inte är så livat i bakgrunden 
 Ha gärna igång din webkamera så att vi kan se varandra under mötet, det 

blir roligare då! 
 Ställ frågor om det är något du undrar över eller om det inte funkar! 

 

 

mailto:valberedning@vasterbotten.sverok.se
https://nominera.se/sverokvasterbotten
https://discord.com/
https://discord.gg/TZa3j9S6


 
 

 

Hur många får ni skicka på årsmötet? 
  
 

§16. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet ska hållas tidigast 15 januari 

och senast 31 mars, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer.  

  

§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.  

  



 
 

Dagordning årsmöte 30/1 2021 

 

 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behörighet 

3. Fastställande av röstlängd 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av mötesordförande 

6. Val av mötessekreterare 

7. Val av justerare och rösträknare  

8. Verksamhetsberättelse för 2020 

9. Ekonomisk berättelse för 2020 

10. Revisionsberättelse för 2020 

11. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

12. Inkomna Motioner 

 12.1 Rulla distriktstärningen för året 

13. Fastställande av verksamhetsplan för 2021 

14. Fastställande av budget för 2021 

15. Fastställande av avgifter för 2021 

16. Val av ordförande för 2021 

17. Val av kassör för 2021 

18. Val av antalet ledamöter för 2021 

19. Val av ledamöter 2021 

20.  Val av valberedning för 2021 

21. Val av revisorer för 2021 

22. Övriga frågor 

23. Mötets avslutande 

 

Är du intresserad av att läsa distriktets stadgar hittar du dem här: 

https://docs.google.com/document/d/17KZD2KFb8xv0DbRSQX0S_XBoVmx2-5oGmTxK-

pG13eI/edit?usp=sharing  
  

https://docs.google.com/document/d/17KZD2KFb8xv0DbRSQX0S_XBoVmx2-5oGmTxK-pG13eI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17KZD2KFb8xv0DbRSQX0S_XBoVmx2-5oGmTxK-pG13eI/edit?usp=sharing


 
 

Verksamhetsberättelse 2020 

 

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.  

 

Styrelsearbete 

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


 
 

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 

 

https://www.facebook.com/sverokvasterbotten/videos/leia-helgen-i-ume%C3%A5/2743066412482006/
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 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. 

  



 
 

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. Regionbidraget vart lägre än väntat 

  

Under digitala spelträffarna så antogs det att det behövdes mer pengar än som gick åt, 

man får 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 

 

Man kan se på våra utgifter på förtroendevalda så var det inte mycket som användes där. 

Mötena var digitala och vi var ute lite, var mest under sommaren då det var lugnare i 



 
 

pandemin samt att man också kunde vara utomhus med våra aktiviteter. På 

föreningskonsulent så betalade vi först för mycket för lönen pga 

administrativt fel, men det åtgärdades med att få mer pengar från Sverok, så 

den är enligt budget. 

 

Pengar på kontot i början av 2020 
236 126.87 

 

Pengar på kontot i slutet av 2020 
222 329,23 

 

Det är en skillnad på pengarna i början & slutet av året för att det är överlapp med 

vissa projekt som betalades in på 2020 som tillhörde 2019.  

 

  



 
 

  



 
 

 

Verksamhetsplan 2021 

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 föreningar 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 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. 
 

Distriktets föreningar 

Under 2021 vill distriktet fokusera på våra 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 vårt 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 fram 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 sprida information till våra föreningar. Distriktet ska under året söka det regionala 

verksamhetsbidraget. 
 

Regional föreningskonsulent 



 
 

2021 kommer att bli sista året med en regional föreningskonsulent, där vi 

kommer att ha en föreningskonsulent fram till sommaren 2021. 

Föreningskonsulenten utgår från Klossen där distriktet har en 

verksamhetslokal samt ett kontor och ska löpande under perioden 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. 

Under våren ska konsulenten se till att göra en bra överlämning till den nya styrelsen så 

att det blir en smidig övergång när allt nu kommer att ske ideellt. 
 

Projekt och event under året 
Under 2021 vill distriktet fortsätta att aktivt söka projektmedel för att driva igenom 

verksamhet och specifika projekt i Västerbotten, gärna i samband med föreningar och 

andra organisationer. Vi behöver dock invänta de nya projekt reglerna som Region 

Västerbotten ska införa under 2021 innan vi vet helt vilka medel vi kan söka från regionen. 
 

Distriktet önskar att delta på Nordsken 2021 och visa upp oss samt vår verksamhet för 

allmänheten.  
 

Under året vill vi också uppmuntra våra föreningar att dela på lokala Pride-firanden samt 

delta på universitetens välkomstmässor för nya studenter.  
  



 
 

Budget för 2021 

Intäkter   

Region Västerbotten, 

regionbidrag 119 000,00 kr  

Projektmedel 40 000,00 kr  

Sverok Spelhobbyförbundet  23 500,00kr 

Fodran på förbundet sedan 2020 för 

minskad RFK 2020 

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 

Om vi inte har någon valberedning 2021, ta 

bort denna post. 

3.3 Representation och event −10 000,00 kr Ex Välkomstmässan, Nordsken, Skolbesök 

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  

   

   

 

Distriktet har budgeterat ett plusresultat på 34 082 kr för 2021. 


