SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Protokoll
Årsmöte Sverok GävleDala 2003
Datum:
Plats:
Närvarande:

2003-09-27
Borlänge (DalCon, Maserskolan)
Se röstlängden.

§ 1 Mötets öppnande
I egenskap av ordförande för Sverok GävleDala förklarade Maria Myhr mötet öppnat.
§ 2 Mötets behörighet
Mötet fanns behörigt.
§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes. Röstlängden är bifogad. Mötet gav gästerna rätt att yttra sig.
§ 4 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Revisionsberättelse och frågan ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
förlades till efter punkten för inkomna motioner för att dokumenten från revisor Hanna Jonsson
skulle kunna hämtas.
§ 5 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän
tillika rösträknare
Till mötesordförande valdes Jon Nilsson. Till mötessekreterare valdes Maria Myhr. Till justeringsmän
valdes Tomas Hylander och Henrik Nordin.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Maria Myhr gick igenom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
Verksamhetsberättelsen är bifogad.
§ 7 Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
Elin Gullberg-Bohlin gick igenom den ekonomiska berättelsen. Maria Myhr vidarebefordrade
kommentarer från kassör Jesper Jansson. Jon Nilsson och Jonne Berndtsson förklarade en del
ekonomiska termer. Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna. Den ekonomiska berättelsen
är bifogad tillsammans med Jesper Janssons kommentarer.
§ 8 Fastställande av verksamhetsplan 2003/2004
Maria Myhr gick igenom den avgående styrelsens förslag till verksamhetsplan. Andreas Svedin från
Sverok Svealand kommenterade att landstingen lägger mer och mer pengar på kursverksamhet, varför
det kan bli mindre pengar till distriktet men samtidigt mer pengar att hämta till kurser av olika slag.
Verksamhetsplanen godkändes av mötet. Verksamhetsplanen är bifogad.
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§11 Fastställande av budget 2003/2004
På grund av viss osäkerhet vad gäller utbetalningar från Sverok riks, Landstinget Gävleborg och
skulder hos privatpersoner har ingen budget för kommande år lagts upp. Kassör Jesper Janssons
förslag var att ge nästa års styrelse uppdraget att utarbeta en budget för kommande år.
Mötet kom fram till följande:
Yrkande:
Att nästa års styrelse uppdras att utarbeta en budget
förverksamhetsåret2003/2004 i samförstånd med verksamhetsplanen.
Tillägg till yrkandet: Att styrelsen inte avsätter mindre än 10 000 SEK till projektfonden.
Beslut:
Mötet ålade styrelsen att genomföra yrkandet och tillägget.
§12 Motioner
Inga motioner hade inkommit.
§13 Revisionsberättelse
Jon Nilsson läste upp revisionsberättelsen från Hanna Jonsson. Mötet beslutade lägga
revisionsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelsen är bifogad.
§14 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§15 Stadgemässiga val
Till ordförande valdes Maria Myhr.
Till styrelse valdes:
Olof Altner
Magnus Bredberg
Fredrik Dahlberg
Tomas Hylander
Jesper Jansson
Magnus Karlsson
Henrik Nordin
Jonas Nordlander
Till revisorer valdes:
Elin Gullberg Bohlin, suppleant: Cristoffer Wiker
Anders Wänn, suppleant: Jonne Berndtsson
Till valberedning valdes:
Petros Pavlidis
Andreas Hallqvist
Erik Hedin
§16 Övriga frågor
Andreas Hallqvist undrade hur det blev med blixtkriget mot Uppland. Avgående styrelsen meddelade
att inga planer på detta finns och mötet valde att bordlägga frågan för framtiden.
Andreas Svedin från Sverok Svealands styrelse presenterade sig själv och Det Gula Distriktet, samt
önskade den nya styrelsen lycka till.
Jon Nilsson, förbundsordföranden, uttryckte hur roligt det var med ett färdigt styrelseförslag redan
innan årsmötet, delgav den nya styrelsen sina förhoppningar på densamma samt hoppades att vi snart
skulle ses igen.
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävleDala-distriktet

2 (4)

Tomas Hylander gratulerade å SKuD:s vägnar den nya styrelsen och tackade den gamla för året som
gått.
Elin Gullberg Bohlin framförde lyckönskningar i egenskap av distriktsansvarig i förbundsstyrelsen
och tackade även hon den gamla styrelsen för det gångna året.
§17 Mötets avslutande
Mötet avslutades.

Vid protokollet:

…………………………………………
Maria Myhr, mötessekreterare

…………………………………………
Jon Nilsson, mötesordförande

Justeras:

Justeras:

…………………………………………
Tomas Hylander, mötesjusterare

…………………………………………
Henrik Nordin, mötesjusterare
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Röstlängd
Henrik Nordin
Josefin Bergström
Jonas Nordlander
Petros Pavlidis
Andreas Källqvist
Olof Bjerkman
Sofie Bohlin
Klas Eurenius
Rickard Söderberg
Maria Myhr

BLEA
FSF Alpha
Föreningen DalCon
Gävle Warhammerförening
Kandelaber
SF Alpha
”
”
”
XetroV

Gäster
Magnus Carlsson
Erik Hedin
Erika Lövström
Jon Nilsson
Andreas Svedin
Styrelsen
Elin Gullberg Bohlin
Tomas Hylander
Maria Myhr
Henrik Nordin
Cristoffer Wiker
Notering: Gävle Warhammerförening har inga medlemmar rapporterade. Petros Pavlidis intygade att
föreningen har 5 medlemmar. Maria Myhr valde att godkänna honom som ombud men kommer att
kontrollera uppgifterna.
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SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Datum:

2002-09-26

Ort:

Gävle

Verksamhetsberättelse
Sverok GävleDala 2002-2003
Berättelsen omfattar Sverok GävleDalas verksamhet under perioden
2002-09-01 – 2003-08-31.

1. Administration, kansli och styrelsearbete
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande:
Maria Myhr
Vide ordförande:
Elin Gullberg Bohlin
Sekreterare:
Anders Wänn
Kassör:
Jesper Jansson
Ledamöter:
Fredrik Dahlberg
Tomas Hylander
Henrik Nordin
Andreas Rönnqvist
Christoffer Wiker
Övriga förtroendevalda och ämbetsmän
Revisorer:
Hanna Jonsson
Robert Edén
Revisorssuppleanter:
Björn Pettersson
Marcin Kucharski
Valberedning:
Jon Back (sammankallande)
Jonne Berndtsson
Petros Pavlidis
Lokalansvarig:
Fredrik Dahlberg
Styrelsemöten
Styrelsen har, exklusive årsmöte, haft stadgeenliga styrelsemöten vid 11 tillfällen, med Gävle, Borlänge
respektive Västerås som orter.
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Kanslilokal
Rustandet av lokalen i Musikhuset fortsatte, Öppet Hus hölls till dess att ändrade
säkerhetsföreskrifter inte längre tillät fler än sex personer att vistas i lokalen samtidigt. Nya lokaler
hittades och hyrs nu tillsammans med föreningen SF Alpha, på Vågskrivargatan i Gävle. Rustande av
denna lokal har påbörjats under senare delen av sommaren och kommer att fortsätta en bit in på
hösten.
Mål: Att färdigställa och inviga det nyrustade kansliet med tillhörande spellokal.

Målet uppnått, men verksamheten kunde inte fortsätta på grund av säkerhetsbestämmelser.

2. Demokrati
Årsmöte
Årsmöte har hållits samt ett extrainsatt då vakanta styrelseposter tillsattes.
Kontakt
Förfrågningar både från föreningar och personer utanför Sverok har inkommit till styrelsen. Samtliga
har fått svar.
En rundringning bland föreningarna påbörjades i februari. I slutet av april fick samtliga distrikt i
uppdrag av förbundsstyrelsen att genomföra en föreningskontakt för att kontrollera administrativa
uppgifter samt ta reda på vilka föreningar som inte längre är aktiva. Föreningskontakten började alltså
om och styrelsen har under sista delen av verksamhetsåret förhört sig om föreningarnas nuvarande
status, önskemål och åsikter, påmint om årsrapporter och verksamhetsrapporter samt avregistrerat
föreningar som inte längre är aktiva.
Mål: Varje förening blir kontaktad minst en gång av någon från kansliet.

Målet uppnått.

3. Information
Hemsidan
Arbetet med hemsidan har fortsatt, en ny hemsida är under konstruktion. Styrelsemötenas datum har
anslagits på hemsidan och på distriktets forum på Sveroks hemsida.
Informationsblad
Två nyhetsblad har kommit ut där det har funnits kalendarium, kontaktinformation och nytt från
styrelsen. Ett lajvinformationsblad har tagits fram.
Nyrekrytering
En skolkampanj har genomförts i form av affischer med information om Sverok och GävleDaladistriktet som skickats ut till nästan alla skolor i distriktet. Under Nationella Spelveckan, en
informationskampanj som genomförs av Sverok varje år för att upplysa intresserade om förbundet
och spelhobbyn, deltog 14 föreningar.
Mål: Två nyhetsblad till föreningarna publiceras under året.

Målet uppnått.
Mål: Att genomföra en skolkampanj riktad mot högstadie- och gymnasieskolor i distriktet.

Målet i princip uppnått.
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Mål: Att ha minst fem föreningar aktiva under Nationella Spelveckan.

Målet uppnått.
Mål: Att producera ett informationsmaterial om praktiska kunskaper och färdigheter riktat till lajvare och anhöriga.
Målet uppnått.

4. Förbundet
Slag
Styrelsen och distriktet har varit representerad samtliga av förbundsstyrelsen ordnade distriktsträffar,
så kallade slag. Ordföranden och vice ordföranden har dessutom ingått i ”Slaggruppen”, en grupp
tillsatt på Inslaget, årets första slag, med syfte att ta fram ett styrdokument för arrangerandet av slag.
Mål: Distriktet deltar på de av förbundet ordnade distriktsträffarna.

Målet uppnått.

5. Aktiviteter
Spelhelger
Styrelsen har deltagit på olika spelhelger i distriktet, dock inte i Hälsingland eftersom det vad styrelsen
vet inte hållits någon form av spelhelg där.
Utbildning
En framtids- och föreningskurs hölls i juni då föreningar inbjöds att tala om hur man får en förening
att överleva. Erfarenheter utböts, övningar genomfördes och dagen avslutades med gruppdynamiska
aktiviteter på Alborgen. Kursen var startskottet för vad styrelsen hoppas kan bli ett rikt utbud av
kurser och utbildningar för distriktets föreningar.
Juridiskt stöd
I verksamhetsplanen 2002-2003 fanns målet ”att undersöka behovet av och möjligheterna för olika
typer av juridiskt stöd och liknande, samt rapportera till nästa årsmöte.”. Med juridiskt stöd menades
stöd vad gäller försäkringar, hyresavtal, lokalfrågor, lajvområden och liknande. Styrelsen beslutade
dock att vidarebefordra denna uppgift till förbundsstyrelsen då det var alltför omfattande för
distriktet att själva genomföra.
Mål: Att delta på minst en spelhelg/motsvarande i varje landskap.

Målet delvis uppnått.
Mål: Att genomföra minst en föreningskurs.
Att genomföra minst en utbildning/aktivitet för att stödja föreningarnas kontinuitet.

Målet uppnått.
Mål: Att undersöka behovet av och möjligheterna för olika typer av juridiskt stöd och liknande, samt
rapportera till nästa årsmöte.

Styrelsen vidarebefordrade denna uppgift till förbundsstyrelsen.
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6. Projektfond
Projektbidrag
Under verksamhetsåret har SillyCon, SF Alpha, B-RoK samt Stormens Öga har beviljats medel ur
projektfonden.
Mål: Att ge minst två föreningar möjlighet att driva projekt med stöd från distriktets projektfond.

Målet uppnått.

Ekonomi
Distriktets ekonomi har under året varit stabil med aningen blygsam.
Intäkter
Intäkterna har varit ungefär i nivå med budget och planering, dock har intäktskällorna förändrats.
Mot det förväntade och lågt räknade landstingsbidraget på totalt 120 000 kr har distriktet under
verksamhetsåret fått 40 000 kr. Nu återstår dock att se vilket slutgiltigt bidrag som ges från
Landstinget Gävleborg för hela 2003, där beslut fortfarande väntas. Det hela har dragit ut på tiden då
landstinget och distriktet diskuterat Sveroks former för medlemsredovisning och har vi på ett adekvat
sätt kan fastställa hur många medlemmar som är bosatta i länet. Landstinget i Dalarna har beviljat
administrativt bidrag på 20 000 kr.
Den stora intäktsposten kommer från Sverok Riks, i enlighet med riksmötetsbeslutet om ekonomisk
grundgaranti för alla distrikt, där varje distrikt skall ha minst 100 000 kr att röra sig med under
kalenderåret. Avstämning skulle ske mot det landstingsbidrag distriktet uppburit under året. Sverok
GävleDala fick för 2002 totalt 55 000 kr i grundgaranti, och har rekvirerat 80 000 för 2003, där vi
dock vara fått 30 000 ännu. Beslut om det resterande beloppet väntas från förbundsstyrelsen.
Bland intäkterna återfinns också slagavgifter för det av distriktet anordnade ”Fältslaget”, kurs och
samverkansforum för distriktsaktiva, i september 2002. Dessa intäkter matchas av motsvarande
kostnader för evenemangets genomförande.
Kostnader
Bland kostnaderna hittar vi hyra för distriktets kansli, mindre förbruknings- och driftskostnader samt
en stor post med resekostnader. Denna innefattar resor för ombud till årsmöte, styrelseresor och slag.
Inga arvoden har betalats ut under året, däremot har distriktet stått för fika och mat vid årsmöten och
styrelsemöte. Kostnaderna för kansliet har blivit högre än förväntat på grund av den oväntade flytten.
I den nya lokalen hyrs halva ytan ut till SF Alpha, vilket ger en bättre kostnadsföredelning. Vi har valt
att fokusera och försöka få klar kanslilokalen med inredning, vilket medfört kostnader för möbler,
kylskåp och en del köksutrustning. Större delen av detta är att betrakta som inventarier, men vi har
valt att kostnadsföra dessa direkt istället för att skriva av dem. Detta då vi menar att det ger en mer
rättvisande bild av det ekonomiska läget.
Resultat
Distriktets resultat för året är -8 942,90 kr, vilket motsvarar -5,9% av omsättningen. Med tanke på de
satsningar som gjorts under året anser vi det rimligt. Önskvärt är dock att distriktet kan få ett något
större överskott och återbetala de lån till Sverok Riks som finns.
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Balansposter
Inga nya långfristiga skulder har tillkommit under året, och avbetalningsplaner har upprättats för de
befintliga.
Under kontot ”Personliga förskott” förs kontantutlägg till styrelseledamöter eller funktionärer i
distriktet. Utläggen skall redovisas mot kvitton eller återbetalas. Kontot är därför upptaget under
omsättningstillgångar i balansräkningen.

Gävle den 26 september 2003
Styrelsen för Sverok GävleDala

Maria Myhr

Elin Gullberg Bohlin

Ordförande

Vice Ordförande

Anders Wänn

Jesper Jansson

Tomas Hylander

Fredrik Dahlberg

Henrik Nordin

Andreas Rönnqvist

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Christoffer Wiker
Ledamot
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Kassör

Ledamot

Ledamot

Sverok GävleDala

Sida:

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsårets början: 02-09-01
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 02-09-01 - 03-08-31

Utskrivet:
Senaste vernr:

1
03-09-26
145

Perioden

Rörelsens intäkter
3110
3120
3130
3811
S:a Rörelseintäkter

Landstingsbidrag
Sverok intäkter
Övriga intäkter
Uthyrning av lokaler

40 000,00
85 000,00
21 500,00
6 000,00
152 500,00

Inköp av varor och tjänster
Projektbidrag

-24 803,39
-7 000,00
-31 803,39

Direkta kostnader
4010
4110
S:a Direkta kostnader

Bruttovinst

120 696,61

Övriga externa kostnader
5010
5050
5070
5090
5410
5700
6110
6150
6211
6250
6570
6610
S:a Övriga externa kostnader

Lokalhyra
Lokaltillbehör hyrd lokal
Reparationer hyrd lokal
Övr kostnader hyrd lokal
Förbrukningsinventarier
Frakter och transporter
Kontorsmaterial
Trycksaker
Telefon
Porto
Bankkostnader
Redovisningskostnader

-47 125,00
-10 665,00
-827,00
-1 500,00
-10 126,00
-125,00
-1 734,00
-130,00
-1 694,00
-5 631,50
-830,00
-1 250,00
-81 637,50

Utbildning
Resor
Förtäring

-4 500,00
-32 298,65
-11 236,00
-48 034,65

Personalkostnader
7200
7340
7400
S:a Personalkostnader

Rörelseresultat

-8 975,54

Finansiella poster
8300

Ränteintäkter

33,26

Resultat efter finansiella poster

-8 942,28

Beräknat resultat

-8 942,28

8999

Redovisat resultat

8 942,28

Sverok GävleDala

Sida:

Balansrapport
Räkenskapsårets början: 02-09-01
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 02-09-01 - 03-08-31

Utskrivet:

Preliminär

Senaste vernr:

1
03-09-26
145

Ing balans

Period

Utg balans

7 426,50
7 426,50

500,00
500,00

7 926,50
7 926,50

Omsättningstillgångar
1510
Kundfordringar
1520
Personliga förskott
1930
Bankkonto
S:a Omsättningstillgångar

33 526,00
1 250,00
7 285,67
42 061,67

-25 626,00
2 000,00
14 606,72
-9 019,28

7 900,00
3 250,00
21 892,39
33 042,39

S:A TILLGÅNGAR

49 488,17

-8 519,28

40 968,89

-16 454,17
-16 454,17

8 942,28
8 942,28

-7 511,89
-7 511,89

Långfristiga skulder
2399
Långfristiga skulder
S:a Långfristiga skulder

-25 000,00
-25 000,00

0,00
0,00

-25 000,00
-25 000,00

Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
S:a Kortfristiga skulder

-8 034,00
-8 034,00

-423,00
-423,00

-8 457,00
-8 457,00

-49 488,17

8 519,28

-40 968,89

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
1388
Långfristiga fordringar
S:a Anläggningstillgångar

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
S:a Eget kapital

Eget kapital

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Revisionsberättelse Sverok GävleDala 2002/2003
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt distriktsstyrelsens
förvaltning av Sverok GävleDala för 2002/2003 års verksamhetsår.
Det är distriktsstyrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Revisorernas ansvar är att uttala sig om årsredovisningen och
förvaltningen.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att revisionen
genomförts för att i rimlig grad ge försäkran om att årsredovisningen inte
innehållit väsentliga fel. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskaperna.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden inom föreningen för
att kunna bedöma om styrelsen på något vis har handlat i strid med föreningens
stadgar.
Jag anser att revisionen ger rimlig grund för uttalandena nedan där jag tillstyrker
att distriktsårsmötet beslutar
Att resultaträkningen och balansräkningen läggs till handlingarna samt
Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Stockholm den 26 september 2003
Hanna Jonsson

