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Verksamhetsplan år 2002-2003 
 
Sverok GävleDala är ett distrikt inom Sveriges Roll- och Konfliktspelförbund, och organiserar alla 
föreningar i Dalarnas och Gävleborgs län. Distriktets brukare och intressenter (för vem/vilka finns 
vi till) är: 

• Föreningarna 
• Myndigheter som är bidragsgivare 
• Potentiella bidragsgivare 

 
Våra Huvudprocesser (vad gör vi för att skapa värde för våra brukare; process = kedja av 
aktiviteter): 

• Stödja föreningarnas aktiviteter ekonomiskt (projektfond, konvent mm) 
• Informera omvärlden (hjälpa föreningar värva medlemmar, bilda opinion) 
• Skapa kontakter mellan föreningarna i distriktet (utbildning, utbyte, samarrangemang, 

demokrati) 
• Ge administrativt support till föreningarna (blanketter, myndigheter, utskick mm) 
Huvudprocesserna är det vi huvudsakligen gör för att skapa nöjda brukare. Utöver dessa finns ett 
antal stödprocesser (ex. administrativ service till styrelsen, ledning, städning av lokaler, drift av 
hemsida mm) som behövs för att allt ska funka. De har sina ”kunder” i huvudprocesserna; alltså: 
de behövs för att huvudprocesserna ska fungera. 

 
För att distriktet ska fungera och på ett aktivt sätt kunna stödja föreningarna, behöver distriktet aktiva 
och engagerade människor i  styrelsen och i stödfunktioner. För att det i sin tur ska fungera och vara 
stabilt över tiden behövs en basstruktur med kanslilokal, bokföringsrutiner, informationskanaler och 
kontakter och erfarenhetsutbyten mellan distriktet och med riksförbundet centralt. 
 
Nedan presenteras verksamheten under sex rubriker. 
 
1. Administration, kansli och styrelsearbete 
Distriktets administrativa struktur har varit under uppbyggnad de senaste åren. Verksamhetsårets 
arbete ska fokusera på att färdigställa upprustningen av kanslilokalen och på ett effektivt 
styrelsearbete där många involveras och kontakten med föreningarna är livlig. 
 
Aktiviteter: 

• Upprustning och utrustande av kanslilokalen 
• Styrelsemöten 6-8 gånger under året 
• Arbete med ämbetsmän/grupper som får specialuppgifter 
• Arbetsklimat och stödfunktioner som möjliggör livlig föreningskontakt 

 
Mål: 
Att färdigställa och inviga det nyrustade kansliet med tillhörande spellokal 
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2. Demokrati 
Årsmöte och föreningsmöte är ryggraden i distriktets styrning och interna demokrati. Att förbättra 
årsmötets utformning, planering och genomförande är därför viktigt. Likaså att föreningskontakterna 
avgörande för föreningarna distriktets existensberättigande och fortlevnad. 
 
Alla föreningar bör kontaktas under året, företrädesvis via telefon. Detta innebär att 
informationsflödet ökar. Varje förening kommer att få en kontaktperson i styrelsen eller en 
arbetsgrupp, vilket konkret innebär att kontakten blir både tät och personlig. Vägen in i ett djupare 
Sverokengagemang blir därför självklar. 
 
Mål:  
Varje förening blir kontaktad minst en gång av någon från distriktet 
 
 
3. Information 
Distriktet kommer under kommande verksamhetsår att fortsätta uppdatera hemsidorna. För att 
medlemmarna ska kunna få bra information ska ett nyhetsblad ges ut. Nyhetsblad ska ges ut med 
minst två nummer per år och ska innehålla information av vikt för distriktets medlemmar. Detta skall 
kompletteras med utskick via e-post. 
 
Mål:  
Två nyhetsblad till föreningarna publiceras under verksamhetsåret  
 
 
Under året ska en skolkampanj genomföras, med syfte att upplysa ungdomar i högstadiet och 
gymnasiet om Sverok och distriktets aktiviteter. I samband med detta ska distriktet ta fram 
informationsmaterial och utställningsmaterial. Distriktet ska stimulera deltagande i den nationella 
spelveckan under hösten. 
 
Mål: 
Att genomföra en skolkampanj riktad mot högstadie- och gymnasieskolor i distriktet 
Att ha minst fem föreningar aktiva under nationella spelveckan 
 
Som ett led i att skapa bra informationsmaterial om Sveroks olika verksamhetsgrenar ska distriktet ta 
fram ett material om lajv, riktat till lajvare. Materialet ska beröra nödvändiga praktiska 
grundkunskaper och färdigheter som kan komma till nytta för lajvaren, men också en del som riktar 
sig till föräldrar och anhöriga med svar på vanliga frågor om hobbyn. 
 
Mål: 
Att producera ett informationsmaterial om praktiska kunskaper och färdigheter riktat till lajvare och anhöriga 
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4. Förbundet 
Ett aktivt engagemang på ett nationellt plan inom Sverok är en garant för att distriktets föreningar får 
information och möjlighet att påverka organisationens utveckling. Distriktens främsta arena för detta 
är deltagande i de distriktsträffar, slag, som anordnas av förbundsstyrelsen. Dessa har visat sig vara 
både intressanta och utvecklande, varför distriktet även fortsättningsvis bör vara aktiva på denna 
plattform. 
 
Mål:  
Distriktet deltar på de av förbundet ordnade distriktsträffarna 
 
 
5. Aktiviteter 
Distriktets engagemang under förra verksamhetsåret i spelhelger var mycket uppskattat, framför allt 
för de sociala kontakter och nätverk aktiviteterna resulterade i. Distriktet ska därför under detta år 
fortsätta på den inslagna linjen, och medverka vid spelaktiviteter och konvent i verksamhetsområdet, 
med syfte att öka föreningarnas kontakt med varandra och engagemanget i Sverok. 
 
Mål: 
Att delta på minst en spelhelg/motsv. i varje landskap  
 
Distriktets har under de senaste åren inte drivit någon utbildningsverksamhet, och många 
föreningsaktiva är idag outbildade i föreningskunskap och ledarskap. Detta är en stor brist eftersom 
mycket av den verksamhet som distriktets föreningar ägnar sig åt kräver bra ledare och fungerande 
föreningar. Distriktet skall därför ordna kurser/aktiviteter inom detta område. 
 
Mål: 
Att genomföra minst en föreningskurs 
 
Sverok, och distriktet, har överlag en hög omsättningstakt på aktiva föreningar. Det finns dock en del 
föreningar som består över många år, och på så sätt bildar stommen i förbundet. Distriktet ska i år 
sätta särskilt fokus på dessa föreningar, t.ex. genom anordnandet av utbildningar och 
erfarenhetsutbyten mellan dessa. 
 
Mål: 
Att genomföra minst en utbildning/aktivitet för att stödja föreningarnas kontinuitet 
 
De flesta aktivteter som anordnas av förbundets föreningar och riktar sig till en större grupp 
människor innebär att arrangörerna blir juridiskt ansvariga för en mängd olika saker, t.ex. olycksfall, 
tillträde/hyra av markområden, ansvar för anläggningar och mark, mm. Distriktet skall undersöka 
behovet av och möjligheterna för att ge t.ex. juridiskt stöd, hjälp med försäkringar och 
kontraktskrivning till föreningar som arrangerar konvent, lajv eller motsvarande aktiviteter. 
 
Mål: 
Att undersöka behovet av och möjligheterna för olika typer av juridiskt stöd och liknande, samt rapportera till nästa 
årsmöte. 
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6. Projektfond 
Genom att aktivt stödja olika föreningars större projekt kommer fler och större projekt att kunna 
drivas inom distriktets gränser. Stöd kommer att kunna ges dels genom finansiellt stöd, dels genom 
att erbjuda kompetens och erfarenhet. Distriktet har för detta ändamål upprättat en projektfond med 
regler som fastställts av styrelsen. 
 
Mål:  
Att ge minst två föreningar möjlighet att driva projekt med stöd från distriktets projektfond 
 
 
 
 



Budget 2002-2003
Intäkter

3110 Landstingsbidrag 120 000 kr    
Landstinget Dalarna 60 000 kr      
Landstinget Gävleborg 60 000 kr      

3120 Sverok intäkter 10 000 kr      
Frispel 10 000 kr      

3130 Övriga intäkter -  kr            

S:A intäkter 130 000 kr    

Kostnader
10 Administration & kansli 73 500 kr      

5010 Lokalhyra 30 000 kr      
5050 Lokaltillbehör 8 000 kr        
5070 Reparationer 3 000 kr        
5410 Förbrukningsinventarier 6 000 kr        
5700 Frakter och transporter 2 000 kr        
6110 Kontorsmaterial 2 500 kr        
6211 Telefon 2 000 kr        
6250 Porto 500 kr           
6390 Övriga kostnader 1 000 kr        
6570 Bankkostnader 1 000 kr        
6610 Redovisningskostnader 2 500 kr        
7200 Konferens 3 000 kr        
7340 Resor 7 000 kr        
7400 Förtäring 5 000 kr        

20 Demokrati 10 500 kr      
6150 Trycksaker 2 000 kr        
6211 Telefon 2 500 kr        
6250 Porto 1 500 kr        
7340 Resor Ombud 3 000 kr        
7400 Förtäring 1 500 kr        

30 Information 8 000 kr        
5390 Reklamtrycksaker 7 000 kr        
6250 Porto 1 000 kr        

40 Förbundet 15 000 kr      
7200 Utbildning 4 000 kr        
7340 Resor 8 000 kr        
7350 Övr kostnader vid resor 3 000 kr        

50 Aktiviteter 12 000 kr      
4010 Frispel 10 000 kr      
4010 Övriga aktiviteter 2 000 kr        

60 Projektbidrag 10 000 kr      
4110 Projektfond 10 000 kr      

70 Övriga kostnader 1 000 kr        
6390 Övr kostnader 1 000 kr        

S:A kostnader 130 000 kr    


