Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala
Falun 2011-02-26

1.
Mötets öppnande
Distriktsordförande Lina Svensson förklarar årsmötet öppnat.
2.
Mötets behörighet
Mötet förklaras behörigt.
3.
Fastställande av röstlängd
Mötet beslutar att fastställa röstlängden.
Se bilaga 1.
4.
Fastställande av dagordning
Mötet beslutar att fastställa dagordningen.
Protokollet är författat i enlighet med denna.
4B
Adjungeringar
Mötet beslutar att adjungera alla närvarande gäster med närvaro- och yttranderätt.
5.
Val av mötesordförande
Mötet beslutar att välja Linnea Risinger till mötesordförande.
6.
Val av mötessekreterare
Mötet beslutar att välja Nina Högberg till mötessekreterare.
7.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Mötet beslutar att välja Kim Alvelius och Fredrik Mattsson till justeringsmän tillika rösträknare.
8.
Verksamhetsberättelse
Mötet beslutar att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.
Se bilaga 2.
9.
Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
Se bilaga 3.
10.
Revisionsberättelse
Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen från revisorsersättarna till handlingarna.
Se bilaga 4.
11.
Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
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12.

Motioner

12A Motion: Ny hemsida
Mötet beslutar att styrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp med ansvar för att en ny hemsida tas fram
under 2011.
13.
Fastställande av verksamhetsplan
Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2011.
Se bilaga 5.
14.
Fastställande av budget
Mötet beslutar att fastställa budget för 2011.
Se bilaga 6.
15.

Stadgemässiga val

15A Val av styrelse
Mötet beslutar att välja Lina Svensson, Andreas Hallqvist, Jonas Nordlander, Mats Weingård och
Jan Jakubowski till styrelse för Sverok GävleDala 2011 med Lina Svensson som
distriktsordförande.
15B Val av valberedning
Mötet beslutar att välja Rikard Tröger, Magnus Johansson och Elis Örjes till valberedning, med
Rikard Tröger som sammankallande.
15C Val av revisorer
Mötet beslutar att välja Ulrika Wiborgh och Anders Granberg till revisorer, med Karoline Jonasson
och Linnea Risinger som personliga ersättare.
16.

Övriga frågor

16A Sätesort för distriktet
Mötet beslutar att i en första läsning ändra distriktets stadga §5 till ”Distriktets säte är Falun.”
17.
Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.

____________________________
Linnea Risinger,
Mötesordförande

____________________________
Nina Högberg,
Mötessekreterare

____________________________
Kim Alvelius,
Justerare

____________________________
Fredrik Mattsson,
Justerare
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Bilaga 1 - Röstlängd
Röstberättigade ombud:
1. Jesper Aspelin, Mora rollspelsklubb
2. Elis Örjes, Pegasus
3. Fredrik Mattsson, Nebulosus
4. Kim Alvelius, Max Rebo Band
5. Mats Weingård, Dalcon
6. Linnea Risinger, Stenslunds lajvsällskap
Övriga närvarande:
Lina Svensson, Sverok GävleDala
Magnus Johansson, Sverok GävleDala
Andreas Hallqvist, Sverok GävleDala
Stefan Daniels, Gäst
Jonas Nordlander, Gäst
Anneli Henriksson, Gäst
Karoline Jonasson, Gäst
Nina Högberg, Gäst
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Bilaga 2 - Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse Sverok Gävle-Dala 2010
Övergripande om styrelsearbetet
Styrelsearbetet har under året förlöpt till stora delar som planerat. Vi har haft ett styrelsemöte i
månaden, varannan gång fysiska möten, varannan gång över Skype eller Connect. Distansmötena
tillkom för att underlätta för styrelsemedlemmar med lång resväg, samt för att spara tid och pengar.
Som form har det fungerat relativt väl.
Att notera är att protokollen varit ett problem under hela året. Ingen i styrelsen har varit ett
självklart sekreterarämne, så vi har delat upp protokollsskrivandet mellan oss. Ett av protokollen
skrevs direkt efter styrelsemötet och var uppe på hemsidan i rimlig tid, i övrigt har det tagit mellan
1 och 6 månader att få protokollen skrivna. Novemberprotokollet har förkommit, ingen vill kännas
vid att ha varit sekreterare då och protokollet står givetvis inte att finna.
Projektbidraget
Distrikten fick 100.000 kr per distrikt av riksmötet 2009. Pengarna skulle betalas ut som
projektbidrag till föreningar som ville göra något extra. GD har under 2010 hanterat ett femtontal
sådana ansökningar och betalat ut ganska precis 40.000 av de 100.000 kronorna. Det har lagts
väldigt mycket tid och energi på att hjälpa föreningarna formulera sina ansökningar, med tanken att
ansökningsförfarandet blir ett bra tillfälle att lära medlemmarna söka pengar så att de kan söka från
exempelvis kommunen i framtiden. Pengarna har gått till bland annat stöd till lokala konvent och
förbättringar på två av distriktets lajvbyar. Bidragshanteringen har också lett till ökad kontakt
mellan föreningar och distrikt, utanför ramarna för projektbidraget. Resterande 60.000 kr har nu
förts över till distriktet och kan sökas under 2011 och så länge det finns pengar kvar
Externt arbete
När det gäller externt arbete har fokus varit på att samarbeta med samhällsinstitutioner. Främst
biblioteken har varit tacksamma samarbetspartners, där har vi vårdat vår relation till stadsbiblioteket
i gävle genom att göra arrangemang där under Spelveckan och Nordiska Speldagen. Genom att
delta på Fritidsgårdarnas kväll, efter tips från föreningen Nebulosus, har vi knutit kontakt med Falu
stadsbibliotek, och senare även med biblioteket i Rättvik.
Landstingen
Bidrag från landstingen är basen för vår ekonomi. Sverok Gävle-Dala kan söka bidrag från två
landsting, Landstinget Dalarna och Landstinget Gävleborg. För den händelse att vi söker bidrag från
landstingen och får ut mindre än 75.000 kr totalt skjuter Sverok Riks till mellanskillnaden mellan
det vi fick av landstinget och grundbidragsnivån 75.000 kr. Under 2010 beviljades vi 70.000 av
landstinget Dalarna och ingenting av landstinget Gävleborg, varför vi fick 5000 kr från riks i
grundbidrag.
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Vi har fortsatt ha god kontakt med landstinget Dalarna, där har vi ökat våra intäkter från 70.000 för
2010 till 100.000 för 2011. Landstinget Gävleborg är vår utmaning för nästa år. Reglerna för det
landstinget säger att organistioner med 250 medlemmar boende i Gävleborg har rätt att söka deras
grund- och medlemsbidrag. Tidigare har man tänkt att den värvningen skulle ske genom att vi har
en kanslilokal i Gävle som i sig skulle locka deltagare. Den effekten har uteblivit. Sverok GävleDala når inte upp till de siffrorna, utan behöver värva 60 nya medlemmar boende i Gävleborg för att
få de bidragen. Landstinget Gävleborg har också ett projektbidrag som är möjligt för oss att söka,
genom en speciell process och tät kontakt med landstinget kring ett specifikt projekt.
Året kvartal för kvartal
Våren 2010
Gått igenom distriktet och ordnat upp praktiska frågor. Sanerat i ekonomin, sagt upp bredband,
kanslilokal, fast telefon, bytt mobilabbonnemeng, osv. Fick en betalningspåminnelse som med
knapp nöd inte blev en betalningsanmärkning, på grund av adressförväxling mellan Eventgruppen
och Sverok GD.
Sommaren 2010
Första projektbidragsansökningarna kom in, föreningskontakt på olika sätt, börjat skriva saker på
hemsidan, planerar för ny hemsida, beslutar att låta Jenny hantera vår ekonomi, förbereder
Spelveckan och Nordiska speldagen. Börjar leta nya kanslilokaler i Falun-Borlänge-regionen.
Riksorganisationens arbetsgrupp producerade en mall för distriktshemsidor, GD har fått den.
Hösten 2010
Genomförandefas. Arrangerar saker, hanterar större mängden av årets projektbidragsansökningar.
Frågan om vad distriktet är och varför vi finns till dyker allt oftare upp och behöver besvaras.
Skrivarbetet inför den nya hemsidan fördelades, inget av det blev gjort.
Landstingsbidragsansökningarna hanteras. Vi kommer inte upp i 250 medlemmar bosatta i
Gävleborgs län, och har således inte rätt till grundbidrag och medlemsbidrag från Gävleborg under
2011 heller.
Vintern 2010-2011
Arbetet gick in i en nedtrappningsfas. Stora delar av styrelsen beslutade att inte stanna ett år till och
motivationen för att arrangera nya saker eller tänka framåt försvann delvis. Jobbet koncentrerades
på att hantera projektbidragsansökningar och arrangera för flytten.
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Bilaga 3 - Ekonomisk berättelse

Ekonomisk Berättelse
Sverok GävleDala
2010-12-31
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Balansrapport 2010-12-31
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Resultatrapport 2010-01-01— 2010-12-31
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Resultatrapport per budgetpost 2010
Resultatrapport per Budgetpost
Budget
2010

Budgetpost
Intäkter
Bidrag landsting och Sveroks Grundgaranti
Summa intäkter
Kostnader
Styrelsemöten
Administration (telefoni, kontorsmaterial, porto)
Lokal
Årsmötet
Konferenser
Styrelsevård
Föreningsträffar
Summa kostnader
Årets resultat

Resultat 2010

Avvikelse
%

100 000
100 000

75 330
75 330

75,3%
75,3%

30 000
5000
40 000
10 000
ingen budget
15 000
ingen budget
100 000

22 926
12 113
42 306
9 864
2 480
18 555
6 655
114 900

76,4%
242,3%
105,8%
98,6%
123,7%
114,9%

0

-39 570

-

Under året fick distriktet 70 000 kr från Dalarnas län och 5000 kronor i grundgaranti från Sverok
Riks. Utöver det finns 330 kr i intäkter för försäljning av muggar.
I styrelsemöteskostnader ingår även styrelsekostnader för ordinärt styrelsearbete som inte har skett i
samband med möten. Här finns bland annat kostnader på ca 5500 kr för två datorer, och rese- och
matkostnader på ca 17 000 kr.
Under administration återfinns kostnader för bland annat mobiltelefoni, bredband och postbox.
Budgetposten lokal består till övervägande del av hyreskostnader.
Årsmöteskostnader innefattar rese- och matkostnader
Konferenser består av en enda reskostnad.
I kostnaden för styrelsevård finns bland annat profilmaterial på 8500 kr och övriga kostnader består
av rese- och matkostnader.
Under föreningsträffar hittas bland annat ett projektbidrag på 6000 kr samt lite resekostnader för
besök hos föreningar.
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Bilaga 4 - Revisionsberättelse
Revisionsberättelse 2010
En fullständig Resultatrapport samt Balansräkning/Balansrapport och Rapport per budgetpost har
inlämnats för år 2010 års verksamhet, Sverok Gävle Dala. Posterna verkar stämma, allt ser ut att
vara i sin ordning.
Anmärkningsvärt är dock den övertrasserade budgeten, med närmare hela 53% för årets resultat (39
570kr).
Intäkterna uppgick år 2010 till endast 75 330 kr, jämfört med de budgetterade, om 100 000kr.
Utgifternas slutliga storlek om 114 900 kr, tyder på att styrelsen inte alls tagit hänsyn till den
förändringen. Styrelsen borde ha justerat posterna på kostnadssidan då man stod inför detta faktum.
Alternativt borde man sålt ännu fler muggar eller andra artiklar, sökt andra bidrag under året, etc,
för att kompencera.
Revisorn föreslår därför att ett sådant arbetssätt införs till kommande verksamhetsår, dvs att
utgifterna korrigeras till att vara i samma storlek som de faktiska intäkterna. På ren svenska,
rekommenderas att Sverok Gävle-Dala kommande år i högre utsträckning ”mättar munnen efter
matsäcken”.
Vad gäller konto 1511; Kortfristiga fordringar, är det beklagligt att konstatera att så mycket kvitton
saknas i underlaget, motsvarande 4 687 kr ! Denna post rekommenderar vi nollvision för, under
verksamhetsåret 2011. Det får inte slarvas med kvitton, som är att betrakta som värdepapper. En
rutin för detta borde vara att dessa kvitton var och en skall märkas med namn och datum samt orsak
till utgiften och omedelbart sändas till kassör, för att undvika upprepande av detta.
Vi kan starkt rekommendera styrelsen att budgettera mer realistiskt, dvs för en högre summa,
gällande posten Administration. 20% av den övertrasserade budgeten år 2010 återfinns under denna
post.
Vi yrkar, mot att styrelsen tar i beaktande våra hänvisningar och rekommendationer enligt ovan:
- att resultaträkningen och balansräkningen läggs till handlingarna, samt
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

…………………………………….

……………………………………..

Ersättande Revisor, Ulrika Wiborgh

Ersättande revisor, Björn Svensson
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Bilaga 5 - Verksamhetsplan för 2011
Verksamhetsplan för Sverok Gävle-Dala 2011
Verksamheten i Sverok Gävle-Dala har under 2010 koncentrerats till att strukturera upp det inre
arbetet, bli mer synliga för föreningarna och börja vända oss utåt mot resten av samhället. Under
2011 ska vi fortsätta förvalta våra nya kontakter, slutföra eller vidareutveckla påbörjade projekt och
fortsätta bli mer synliga i samhället. Vi kommer också göra en särskild satsning på att värva
medlemmar i Gävleborgs län, och göra om vår organisation för att underlätta delaktighet för
medlemmar utanför styrelsen och öka flexibiliteten. Vi ska också arbeta fram tydliga mål för
verksamheten, definiera vad som är distriktsverksamhet och inte, helst i samarbete med
riksorganisationens planerade distriktsutredning.
Vårt övergripande mål under 2011 och åren framöver ska vara att göra spelhobbyn till en självklar
valmöjlighet till fritidsaktivitet för ungdomar i Dalarnas och Gävleborgs län. Detta ska vi göra
genom att:
Styrelsen SKA under 2011:
- Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för
vår verksamhet, inklusive kontakter med andra organisationer.
- Sköta kontakten med landstingen och skriva bidragsansökningar.
- Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg.
- Bedriva stadgeenligt styrelsearbete och sköta löpande arbete på lämpligt sätt.
- Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen.
- Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt enligt gällande regler.
- Hålla kontakten med medlemsföreningarna och informera om vad styrelsen gör och vad distriktet
kan erbjuda föreningarna.
- Tillsätta en arbetsgrupp med ansvar för att den nya hemsidan görs klart.
- All verksamhet i Gävleborg som får resurser av distriktsstyrelsen ska syfta till medlemsvärvning
och all medlemsvärvande verksamhet i Gävleborg ska prioriteras. Målet är att värva 60 nya
medlemmar, med syfte att få landstingsbidrag 2012.
Internt arbete:
Styrelsen HAR FÖR AVSIKT att under 2011:
- Tydligt formulera mål och verksamhetsområde för distriktsstyrelsen.
- Genomföra en organisationsförändring där arbete utöver formellt styrelsearbete bedrivs i
projektform, och där varje projekt rapporterar till och finansieras av styrelsen.
Externt arbete:
Styrelsen HAR FÖR AVSIKT att under 2011:
- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006.
- Utöka och bygga vidare på den kontakt som under 2010 etablerats med stadsbiblioteken i Falun
och i Rättvik. Kontakten planeras resultera i spelaktiviteter på biblioteket och vi ska fortsätta verka
för att de köper in rollspel för utlåning. Om de köper in spel för utlåning ska vi om de så önskar
vara behjälpliga med inköpsförslag, så som vi är för Gävle stadsbibliotek.
- Utveckla kontakten med Studiefrämjandet och underlätta kontaktvägarna mellan dem och våra
medlemsföreningar.
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- Biblioteket i Avesta lånar ut rollspel till kommuninvånarna. Styrelsen har för avsikt att erbjuda
även dem inköpsförslag liknande det vi gör för Gävle stadsbibliotek.
- Fritidsgårdar i Dalarna har visat intresse för lajvhobbyn, speciellt i syfte att hjälpa utåtagerande
ungdomar prova nya roller och träna konflikthantering. Styrelsen har för avsikt att underlätta
kontakt med lajvföreningar i närheten och hjälpa till att utforma scenarion som passar syftet.
- Fritidsgårdar i Dalarna har visat intresse för att introducera figurspel för sina besökare. Styrelsen
har för avsikt att verka för att kontakt etableras mellan fritidsgårdarna och figurspelsföreningar som
kan vara intresserade.
- Genomföra en medlemsvärvningskampanj i Gävleborgs län.
- Stödja föreningar som vill göra större arrangemang, exempelvis spelhelger, konvent eller större
lajv.
- Projekt Levande Språk, som syftar till att öka ungdomars språkliga förmåga och stimulera deras
berättarlust ska slutföras och utvärderas under 2011. Faller det väl ut har styrelsen för avsikt att
bygga vidare kontakt med skolorna.
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Bilaga 6 - Budget för 2011
Intäkter:
Landstinget Dalarna: 100 000 kr
Resterande projektbidrag från 2010: 60 000 kr
Särskilt bidrag från Gävleborg: 10 000 kr
Summa intäkter: 170 000 kr
Kostnader:
Administration:
Styrelsemöten: 20 000 kr
Lokal: 24 000 kr
Telefoni: 2500 kr
Styrelsevård: 10 000 kr
Utåtriktad verksamhet:
Projekt Levande Språk: 2000 kr
Biblioteksverksamhet (1 lajv, 2 speldagar): 5000 kr
Värvningskampanj Gävleborg 10 000 kr
Lajv för utåtagerande ungdomar: 1000 kr
Projektbidrag:
Projektbidrag: 60 000 kr
Flytt:
Inköp låsbart skåp: 2000 kr
Bilhyra, släp och bensin: 4000 kr
Städning: 4750 kr
Arrangemang:
Årsmöte: 5000 kr
Distriktskonferenser, resor: 10 000 kr
Styrelsens projekt 9750 kr (Varav minst 1000 kr ska avsättas för hemsidearbete)
Summa utgifter: 170 000 kr
Summa totalt: 0 kr
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