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Årsmötesprotokoll 28/2 2010 

§ 1 Mötets öppnande 

Distriktets ordförande Jimmy Tisell förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Fastställande av röstlängden 

Mötet beslutade 
- att godta röstlängden. 
- att röstlängden ska fastställas löpande. 
- att adjungera samtliga närvarande som inte är ombud. 

Bilagor 
- Röstlängd (s.8) 

§ 3 Mötets behörighet 

Mötet beslutade 
- att mötet är behörigt kallat. 

§ 4 Fastställande av dagordningen 

Jimmy Tisell redogjorde för styrelsens förslag till dagordning. 

Mötet beslutade 
- att godta styrelsens förslag till dagordning. 
- att övriga frågor ska läggas till löpande. 

§ 5 Val av mötesordförande 

Karoline Johansson nominerade sig själv till mötesordförande. 

Mötet beslutade 
- att välja Karoline Johansson till mötesordförande. 

Jimmy Tisell lämnade därmed över ordförandeklubban Karoline Johansson. 

§ 6 Val av mötessekreterare 

Rikard Tröger nominerade Erik Aronson till mötessekreterare. 

Mötet beslutade 
- att välja Erik Aronson till mötessekreterare. 

§ 7 Val av två justerare tillika rösträknare 

Rikard Tröger nominerade Jimmy Tisell.  

Henrik Bengtsson nominerade sig själv. 

Markus Linde nominerade Rikard Tröger. 

Jimmy Tisell drog tillbaka sin kandidatur. 
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Mötet beslutade 
- att välja Rikard Tröger och Henrik Bengtsson till justerare tillika rösträknare. 

§ 8 Verksamhetsberättelse 

Distriktets ordförande Jimmy Tisell redogjorde för verksamhetsberättelsen. 

Mötet beslutade 
- att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Bilagor 
- Verksamhetsberättelse 2009 (s.9) 

§ 9 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning 

Distriktets kassör Magnus Johannson redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Han svarade sedan 
på frågor om berättelsen. 

Mötet beslutade 
- att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 

Bilagor 
- Ekonomisk berättelse 2009 s.10) 
- Resultatrapport 2009 (s.11) 
- Balansrapport 2009 (s.13) 

§ 10 Revisionsberättelse 

En av distriktets revisorer, Anders Granberg, redogjorde för revisionsberättelsen.  

Det största missnöjet är att kontakten mellan styrelsen och revisorer har varit bristfällig. Styrelsen 
måste vara de som initierar kontakten. 

Mötet beslutade 
- att lägga den revisionsberättelsen till handlingarna. 

Bilagor 
- Revisionsberättelse 2009 (s.14) 

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Karoline Johansson förklarade vad ansvarsfrihet. 

Mötet beslutade 
- att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 12 Motioner 

Inga motioner hade inkommit. 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan 

Rikard Tröger redogjorde för styrelsen förslag till verksamhetsplan 2010. Styrelsen svarade sedan på 
frågor angående deras förslag till verksamhetsplan. 

Följande ändringsyrkanden inkom: 
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1. Ändringsyrkande: Att ta bort punkten ”Hitta nya kanslilokaler liggandes i Falun/Borlänge och 
flyta alla våra inventarier dit.” och lägga till en ny punkt under styrelsen har för avsikt att ”leta 
lämpliga lokaler i Falun/Borlänge inför 2011”. (Markus Linde) 

Följande tilläggsyrkanden inkom: 

1. Tilläggsyrkande: Att lägga till en punkt under styrelsen ska ”Att betydligt bättre regler och 
organisation kring revisionsarbetet krävs och tas fram av styrelsen. Kontakt med revisorerna 
eller i andra hand deras suppleanter ska ske på kassörens (styrelsens) initiativ så snart 
årsredovisning och bokslut är klart för granskning, dock senast i samband med kallelsen till 
föreningens årsmöte. Till revisorerna presenteras uppgifter om: 

 - Kontaktuppgifter för representanter från styrelsen samt övriga revisorer. 
 - Balansrapport 
 - Verifikatlista 
 - Årsredovisning” (Anders Granberg) 

2. Tilläggsyrkande: Att lägga till en punkt under styrelsen ska: ”Att lägga föregående års 
verksamhetsplan och årsredovisning bifogas till kallelsen till årsmötet, tillsammans med 
styrelsens kommentarer.” (Anders Granberg) 

3. Tilläggsyrkande: Tillägg till styrelsen ska ”sprida information till medlemsföreningarnas 
medlemmar om vad som händer inom distriktet. (Sonny Jacobsson) 

4. Tilläggsyrkande: Under styrelsen har för avsikt att ”starta en informationskampanj i disktrikets 
högstadie- och gymnasieskolor. Dels med postutskick men också med besök i skolorna för att 
ragga medlemmar och informera om hobbyn”. (Peter Engström) 

 

Styrelsens jämkade sig med yrkande 1 

Mötet beslutade 
- Att godta tilläggsyrkande 1. 
- Att godta tilläggsyrkande 2. 
- Att avslå tilläggsyrkande 3 (2 röster mot 3). 
- Att godta tilläggsyrkande 4. 
- att godta styrelsens förslag på verksamhetsplan med de jämkade yrkandena och de godtagna 

tilläggsyrkandena. 

Bilagor 
- Styrelsens första förslag till verksamhetsplan 2010 (s. 15) 
- Verksamhetsplan 2010 (s. 16) 

§ 14 Fastställande av budget 

Erik Aronson redogjorde för styrelsen förslag till budget. Styrelsen svarade sedan på frågor angående 
deras förslag till budget. 

Följande tilläggsyrkanden inkom: 

1. Att lägga till en budgetpost ”informationskampanj” om 10 500 kronor. (Peter Engström) 

 

Styrelsens jämkade sig med tilläggsyrkande 1 

 

Mötet beslutade 
- att anta styrelsens förslag till budget med det jämkade yrkandet. 

Bilagor 
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- Styrelsens första förslag till budget 2010 (s. 17). 
- Budget 2010 (s. 18) 

§ 15 Stadgemässiga val 

Lina Svensson presenterade valberedningens förslag: 

Valberedningen svarade sedan på frågor angående valberedningens förslag. 
 
- Styrelse 
 Ordförande:  
 Lina Svensson, Falun 
 
 Kassör: 
 Magnus Johansson 
 
 Ledamöter: 
 Teodor Bou Imad, Ludvika  
 Andreas Hallqvist, Örebro 
 Simon Jonasson, Falun 
 Linus Nilsson, Gävle 
 Peter Engström, Gävle 
 
- Valberedning  
 Sammankallande Rikard Tröger, Uppsala 
 Markus Linde, Falun 
 Jimmy Tisell, Gävle 
 
- Revisorer 
 Sonny Jakobsson, Gävle 
 Personlig ersättare: Björn Svensson, Ludvika 
 Hans Josefson, Umeå 
 Personlig ersättare, Ulrica Wiborg, Borlänge 

 

a) Styrelse 

Mötet beslutade: 
- att anta valberedningens förslag. 

b) Valberedning 

Mötet beslutade 
- att anta valberedningens förslag. 

c) Revisorer 

Mötet beslutade 
- att anta valberedningens förslag. 

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor hade inkommit. 
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§ 17 Ordet fritt 

a) Sverok riks valberedning 

Karoline berättar att Sverok riks letar efter personer att fylla platser i diverse utskott inom Sverok. 
Intresserade uppmuntras kontakta valberedning@sverok.se 

b) Tackande av mötesordförande 

Den avgående distriktsordföranden Jimmy Tisell tackade Karoline Johansson för arbetet som 
mötesordförande. 

§ 18 Mötets avslutande 

Lina Svensson tog över ordförande klubban och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………  
Erik Aronson    Karoline Johansson 
 
Justerare (1)    Justerare (2) 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………  
Henrik Bengtsson   Rikard Tröger 
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1. Röstlängd 
Namn   Förening  Funktion 
Erik Aronson   VSS  mötessekreterare 
Rikard Tröger  VSS  justerare 
Jimmy Tisell   Sverok GD  inledande mötesordförande 
Markus Linde   SF A.J.E.  ombud 
Linus Nilsson   SF A.J.E.  ny styrelse 
Mattias Gustavsson  GAS   
Anton Sundin  AFRO  ombud 
Viktor Lyresten  Sverok GD   
Sonny Jakobsson  Gyllene hjorten ombud 
Peter Engström  Gefle AirsoftFörening  
Line Svensson  DHIS   
Henrik Bengtsson  Sverok GD  justerare 
Anders Granberg  rotmos  ombud 
Magnus Johansson  Sverok GD 
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2. Verksamhetsberättelse 2009 
Föreningskontakt 
Kontakt har hållits med distriktets konvent, och styrelsen har funnits på plats på samtliga konvent 
inom distriktet. 
Projektbidrag har delats ut till ett föreningsarrangemang. Det har tilldelats till ett av distriktets största 
konvent, till en kurs för nybörjare inom distriktets lajvande samt till årets BigBayCon, ett av de 
återkommande spelkonventen i distriktet. 
 
Styrelsearbete 
Arbetet i styrelsen har fungerat tillfredställande under året, även om styrelsearbetet försvårades av att 
medlemmar flyttade långt ifrån distriktets gränser. 
Då nya regler inte lät distriktet skicka en representant till riksmötet i år så var styrelsen endast där som 
ombud för föreningar och inte som representanter per se.  
 
Marknadsföring 
Distriktet har deltagit i ett antal olika uppvisningsaktiviteter. Vi deltog på föreningarnas dag i Gävle 
där vi hade ett tält som drog många intresserade.  
Detta har bidragit till att sprida kunskap om spelhobbyn till allmänheten och få in nya 
personer och grupper i hobbyn. 
Styrelsen har också jobbat med att förbättra kontakten med studiefrämjandet. 
 
Konvent 
Styrelsen medverkade på alla de stora konventen i distriktet, samt hade stor del av skapandet av ett 
nytt konvent som hölls på vintern i Falun på ungdomens hus.  
 
Lokalen 
Lokalen har utnyttjats av föreningen Ocularis regelbundet under året. Den har även lånats ut till 
diverse föreningar som har nyttjat den för rollspelsmöten och andra allmänna spelträffar. 
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3. Ekonomisk berättelse 2009 
 
Året gav ett positivt resultat om 31.844,43:-.  
 
Intäkter  
De huvudsakliga intäkterna detta år har varit dels från Landstinget Dalarna som betalade ut 100.000:- 
och dels Landstinget Gävleborg som betalade ut 68.569:-.  
 
Kostnader  
De största enskilda kostnaderna för året är hyreskostnader, resor och förtäring vid styrelsearbete och 
utbetalade projektbidragspengar.  
 
Balans  
Totalt fanns likvida medel för 172.184,37:- vid årsskiftet.  
 



Resultatrapport Sid 1 (av 2)

Sverok GävleDala, 883202-5285 (JN) Utskrifts-ID: 558

Period: 0901-0912
Senast reg verifikat: A:84, Avsl:1
Utskriven: 100128 19:15 av JN

Jämförelsen med föregående år är preliminär.

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
0801-0812 0901-0912 0901-0912

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3080 Landstinget Gävleborg 58,4 17% 68 569,00 68 569,00
3081 Landstinget Dalarna 100,0 0% 100 000,00 100 000,00

Summa nettoomsättning 158,4 6% 168 569,00 168 569,00

Övriga rörelseintäkter

3988 Buss Intäkter 1,3 -100% 0,00 0,00
3989 Övriga erhållna bidrag 2,3 -100% 0,00 0,00

Summa övriga rörelseintäkter 3,7 -100% 0,00 0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 162,1 4% 168 569,00 168 569,00

RÖRELSENS KOSTNADER
BRUTTOVINST 162,1 4% 168 569,00 168 569,00

Övriga externa kostnader

5000 Projektbidrag -2,0 601% -14 025,00 -14 025,00
5010 Lokalhyra -40,4 2% -41 137,00 -41 137,00
5410 Förbrukningsinventarier -0,6 17% -699,00 -699,00
5890 Övriga resekostnader 0,0 -#% -15,00 -15,00
5900 Årsmöte -1,0 577% -6 500,00 -6 500,00
5920 Spelhelger -2,7 -100% 0,00 0,00
5925 Kurser -2,4 -100% 0,00 0,00
5950 Distriktmästerskap -0,9 883% -8 544,97 -8 544,97
5960 Figurspelsterräng 0,0 -#% -1 000,00 -1 000,00
6000 Konventsbussar -8,0 -100% 0,00 0,00
6110 Kontorsmateriel -5,9 -68% -1 915,40 -1 915,40
6211 Telefon -5,9 -77% -1 375,26 -1 375,26
6212 Mobiltelefon 0,0 -#% -2 125,00 -2 125,00
6213 Bredband Internet 0,0 -#% -2 823,00 -2 823,00
6214 Porto 0,0 -#% -1 278,00 -1 278,00
6250 Profilmaterial -3,7 66% -6 100,00 -6 100,00
6300 Marknadsföring 0,0 -#% -100,00 -100,00
6320 Nyhetsbrev -5,3 -100% 0,00 0,00
6540 Revisionskostnader 0,0 -#% -123,00 -123,00
6570 Bankkostnader -0,9 12% -1 004,00 -1 004,00
6575 Kortavgifter -0,6 26% -816,00 -816,00

Summa övriga externa kostnader -80,3 12% -89 580,63 -89 580,63

Personalkostnader

7010 Styrelsevård 0,0 -#% -2 090,00 -2 090,00
7100 Styrelsemöten -0,8 -100% 0,00 0,00
7340 Resor -18,5 27% -23 473,18 -23 473,18
7400 Förtäring -12,1 18% -14 303,07 -14 303,07

Summa personalkostnader -31,4 27% -39 866,25 -39 866,25

Avskrivningar/nedskrivningar

7830 Avskrivn Dator -7,3 0% -7 277,69 -7 277,69

Summa avskrivningar/nedskrivningar -7,3 0% -7 277,69 -7 277,69

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -119,0 15% -136 724,57 -136 724,57

RÖRELSERESULTAT 43,1 -26% 31 844,43 31 844,43



Resultatrapport Sid 2 (av 2)

Sverok GävleDala, 883202-5285 (JN) Utskrifts-ID: 558

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
0801-0812 0901-0912 0901-0912

(tkr)

Resultat från finansiella investeringar

8300 Ränteintäkter från oms.tillg 0,0 -100% 0,00 0,00

Summa resultat från finansiella investeringar 0,0 -100% 0,00 0,00

RES EFTER FINANSIELLA POSTER 43,1 -26% 31 844,43 31 844,43

ÅRETS RESULTAT 43,1 -26% 31 844,43 31 844,43



Balansrapport Sid 1 (av 1)

Sverok GävleDala, 883202-5285 (JN) Utskrifts-ID: 559

Period: 0901-0912
Senast reg verifikat: A:84, Avsl:1
Utskriven: 100128 19:16 av JN

Ingående balanser är preliminära.

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
090101 0901-0912 091231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

1210 Dator 29 102,69 0,00 29 102,69
1219 Ack avskr Dator -21 825,00 -7 277,69 -29 102,69

Summa materiella anläggningstillgångar 7 277,69 -7 277,69 0,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 277,69 -7 277,69 0,00

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

1520 Personliga Förskott 3 748,00 -3 290,00 458,00
1700 Förutbet kost/upplupna int 0,00 987,00 987,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader 10 308,00 -136,00 10 172,00

Summa kortfristiga fordringar 14 056,00 -2 439,00 11 617,00

Kassa och bank

1900 Deposition av tillgångar 2 000,00 0,00 2 000,00
1910 Bankkonto (räkningar) 123 693,46 -121 286,86 2 406,60
1915 Bankkonto (kort) 8 249,51 -7 839,88 409,63
1920 Nordeakonto (+giro) 18 160,57 168 119,00 186 279,57
1940 Handkassa 1 315,00 1,00 1 316,00

Summa kassa och bank 153 418,54 38 993,26 192 411,80

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 167 474,54 36 554,26 204 028,80

SUMMA TILLGÅNGAR 174 752,23 29 276,57 204 028,80

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

2061 Eget kapital -129 095,67 0,00 -129 095,67
2098 Vinst/förlust föregående år 0,00 -43 088,70 -43 088,70
2099 Årets resultat -43 088,70 11 244,27 -31 844,43

SUMMA EGET KAPITAL -172 184,37 -31 844,43 -204 028,80

Kortfristiga skulder

2800 Outbetalda Projektbidrag -2 000,00 2 000,00 0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder -567,86 567,86 0,00

Summa kortfristiga skulder -2 567,86 2 567,86 0,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -174 752,23 -29 276,57 -204 028,80
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6. Revisionsberättelse 2009 
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna för distriktsstyrelsens förvaltning av Sverok 
Gävle-Dala för 2009 års verksamhetsår. 
 

Ekonomi 

Föreningen har ådragit sig inkassokrav för en försenad teleräkning.  
Viss otydlighet i regler och ansvar i föreningsarbetet och ojämn transparens i redovisningen finns.  
Extraordinära utgifter bör förtydligas bättre1. Ordningsregler och policys för löpande utgifter 
(förskotteringar, alkoholförtäring, dricks, kontorsmaterialinköp etc.) bör tas fram/förtydligas och 
finnas tillgängligt för styrelsen och medlemmarna. 
 
Verifikat och kvitton är i god ordning. Redovisningsmässigt finns inget att anmärka. 
 
Kontakten med revisorerna har dock varit mycket dålig. Endast en av de två revisorerna (jag) har fått 
ta del av redovisningen, och då endast efter att kontakt sökts med styrelsen. Den andra revisorn 
kontaktades inte efter att jag påpekat att revisionsarbetet sköttes otillfredsställande från styrelsens 
sida. Styrelsen har uppgett att det var problem att komma i kontakt med den andra revisorn2.  
Suppleant till den andra revisorn har dock inte kontaktats.  
 
Jag yrkar: 

- att årsmötet tar upp frågan om hur redovisningsarbetet ska bedrivas. 
- att resultat och balansräkning lägg till handlingarna endast om årsmötet godkänner att 

redovisningen endast granskats av en revisor. 
- att ansvarsfrihetsfrågan hänskjuts helt åt årsmötet eftersom inga oegentligheter har 

framkommit vid granskningen av bokslutet, samtidigt som revisionsarbetet inte har bedrivits 
på ett tillfredställande sätt eller i enlighet med den organisation som beslutats på årsmötet 
2009. 

 
 
 
 
----------------------------- 
Anders Granberg 

                                                           
1
 Dricks vid restaurangbesök i Sverige är valfritt att lägga till vid god service och bör inte ingå i redovisningen. Verifikat 21: Nota 

på 2135 Skr ”Styrelsevård” för 5 personer. Kvitto på 2300 Skr. 
2
 När jag inte mötte den andra revisorn på årsmötet efterfrågade jag henne och hade kontakt inom 15 minuter. 
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7. Styrelsens förslag till 

verksamhetsplan 2010 
Sverok Gävle-Dala ska under året fortsätta på den redan inslagna vägen att utveckla distriktets 
aktiviteter och intresset för hobbyn i distriktet. 
 
Styrelsen ska under år 2010: 
- 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, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet. 
- Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg. 
- Bedriva stadgeenligt styrelsearbete och tillse att löpande arbete sköts på lämpligt sätt. 
- Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen. 
- Bibehålla och utveckla kontakten med Studiefrämjandet. 
- Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt enligt gällande regler. 
- Skapa förutsättningar för att hemsidan arbetas med kontinuerligt och uppdateras regelbundet. 
- Hålla kontakten med medlemsföreningarna och informera om vad styrelsen gör och vad distriktet 
kan erbjuda föreningarna. 
- Hitta nya kanslilokaler liggandes i Falun/Borlänge och flyta alla våra inventarier dit. 
 
Styrelsen har för avsikt att under 2010: 
- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006, samt 
fortsätta undersöka möjligheten att inleda liknande samarbeten på andra orter. 
- Verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras. 
- Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna genom att arrangera och/eller stödja andra som 
arrangerar spelhelger, konvent, mötes- och marknadsplatser för distriktets medlemmar. 
- Skapa förutsättningar för att externt informationsarbete bedrivs där hobbyn visas upp för såväl 
allmänhet som särskilt berörda grupper med målsättning att skapa fler föreningar i distriktet. 
- Särskilt verka för att stödja konventen i distriktet och de medlemmar som vill besöka de lokala 
konventen. 
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8. Verksamhetsplan 2010 
Sverok Gävle-Dala ska under året fortsätta på den redan inslagna vägen att utveckla distriktets 
aktiviteter och intresset för hobbyn i distriktet. 
 
Styrelsen ska under år 2010: 
- 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, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet. 
- Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg. 
- Bedriva stadgeenligt styrelsearbete och tillse att löpande arbete sköts på lämpligt sätt. 
- Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen. 
- Bibehålla och utveckla kontakten med Studiefrämjandet. 
- Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt enligt gällande regler. 
- Skapa förutsättningar för att hemsidan arbetas med kontinuerligt och uppdateras regelbundet. 
- Hålla kontakten med medlemsföreningarna och informera om vad styrelsen gör och vad distriktet 
kan erbjuda föreningarna. 
- Lägga föregående års verksamhetsplan och årsredovisning bifogas till kallelsen till årsmötet, 
tillsammans med styrelsens kommentarer. 
- Ta fram betydligt bättre regler och organisation kring revisionsarbetet. Kontakt med revisorerna 
eller i andra hand deras suppleanter ska ske på kassörens (styrelsens) initiativ så snart årsredovisning 
och bokslut är klart för granskning, dock senast i samband med kallelsen till föreningens årsmöte. Till 
revisorerna presenteras uppgifter om: 
 - Kontaktuppgifter för representanter från styrelsen samt övriga revisorer. 
 - Balansrapport 
 - Verifikatlista 
 - Årsredovisning 
 
Styrelsen har för avsikt att under 2010: 
- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006, samt 
fortsätta undersöka möjligheten att inleda liknande samarbeten på andra orter. 
- Verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras. 
- Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna genom att arrangera och/eller stödja andra som 
arrangerar spelhelger, konvent, mötes- och marknadsplatser för distriktets medlemmar. 
- Skapa förutsättningar för att externt informationsarbete bedrivs där hobbyn visas upp för såväl 
allmänhet som särskilt berörda grupper med målsättning att skapa fler föreningar i distriktet. 
- Särskilt verka för att stödja konventen i distriktet och de medlemmar som vill besöka de lokala 
konventen. 
- Leta lämpliga lokaler i Falun/Borlänge inför 2011 
- Starta en informationskampanj i disktrikets högstadie- och gymnasieskolor. Dels med postutskick 
men också med besök i skolorna för att ragga medlemmar och informera om hobbyn 
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9. Styrelsens förslag till budget 

2010 
UTGIFTER 

Administration   90 000 kr  

  Styrelsemöten 30 000 kr   

  Lokal 40 000 kr   

  Telefoni 2 500 kr   

  Kontorsmaterial 2 500 kr   

  Styrelsevård 15 000 kr  

 

Projektbidrag   100 000 kr  

 

Arrangemang   10 000 kr  

  Årsmöte 10 000 kr  

 

Summa utgifter   200 000 kr  

 

INTÄKTER 

Bidrag   200 000 kr 

  Landstingsbidrag Gävleborg – Grund 0 kr   

  Landstingsbidrag Dalarna 100 000 kr   

  Sverok Riks 100 000 kr   (i projektbidrag)  

Summa intäkter   200 000 kr 

 

TOTAL SUMMA    +/- 0 kr 
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10. Budget 2010 
UTGIFTER 

Administration   90 000 kr  

  Styrelsemöten 30 000 kr   

  Lokal 40 000 kr   

  Telefoni 2 500 kr   

  Kontorsmaterial 2 500 kr   

  Styrelsevård 15 000 kr  

 

Informationskampanj   10 500 kr  

  Informationsmaterial 4 000 kr  

  Resor 3 000 kr  

  Porto 1 500 kr  

  Arvoderingar 2 000 kr  

 

Projektbidrag   100 000 kr  

 

Arrangemang   10 000 kr  

  Årsmöte 10 000 kr  

 

Summa utgifter   210 500 kr  

 

INTÄKTER 

Bidrag   200 000 kr 

  Landstingsbidrag Gävleborg – Grund 0 kr   

  Landstingsbidrag Dalarna 70 000 kr   

  Sverok Riks 100 000 kr   (i projektbidrag)  

Summa intäkter   170 000 kr 

 

TOTAL SUMMA   -40 500 kr 


