SVEROK GÄVLEDALA
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet

Protokoll styrelsemöte 28/10 2006
Datum:
Plats:
Närvarande:
Bilagor:

28/10 2006
Sverok GävleDalas kansli, Gävle
Peter Engström, Andreas Hallqvist, Rikard Åslund, Jimmy Sairanen, Anders
Ekman, Fredrik Wolf (föreningsmedlem)
1. Balans- och resultatrapport
2. Utkast till svar till landstinget Gävleborg

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Peter Engström förklarar mötet öppnat.
§ 2 Mötesformalia
Då samtliga ordinarie mötesfunktionärer var närvarande gjordes inga val.
§ 3 Fastställande av dagordning
Så skedde.
§ 4 Rapporter
a) Inkommande post
Ingen speciell post har kommit. Vi har fått en ny postlåda uppe i hallen, som är låst. Peter och Anders
har varsin nyckel.
b) Ordförande
Peter har varit med och arrangerat det förra slaget, och arbetat med Spelveckan. Problemen med
tröjorna vi tryckte hos arkitektkopia, som det var för låg kvalitet på, har lösts och vi har fått tillbaka
pengarna för det.
Vi var inte representerade på Folkrörelseforumet i Dalarna, då Peter var sjuk.
c) Ekonomi
Peter föredrar Jonas ekonomiska rapport. Vi har för tillfället kvar 7 500 tusen som inte är uppbundet
till något speciellt. Vi har inte fått den senaste bidragsutbetalningen från landstinget Gävleborg, då de
väntar på svar på de frågor de ställt till oss. Balans- och resultatrapport bifogas.
§ 5 Spelveckan
En inbjudan har gått ut till föreningar, landsting och andra intresserade om Spelveckan på biblioteket
i Gävle. Peter och Lina kommer att vara närvarande under hela spelveckan, och Anders och Andreas
till viss del.
På måndag levereras vårt nybeställda expo-material.
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§ 6 Landstingsbidrag
a) Dalarna
Ansökan till Dalarna ska vara inlämnad 1/11. Anders Ekman utses till kontaktperson med
förhandlingsmandat. En ungefärlig budget görs upp, att använda som grund för det belopp vi ska
söka:
Bussresor
Projektfond
Spelhelger
Informationsturné
Administration
Summa

25 000
50 000
40 000
30 000
25 000
170 000

LinCon, GothCon
Spelhelger, årsmöte, SpelVeckan
Resor, tryckmaterial, mat, boende
Mat och resor till styrelsemöten, nyhetsbrev m.m.

Anders, Peter och Andreas ska åka på den muntliga presentationen.
b) Gävleborg
Vi har fått ett antal frågor från landstinget, angående vår ansökan. Anders har skrivit ett utkast till
svar. Vi har kunnat reda ut de flesta av missförstånden. Dock har felräkningar resulterat att vi sökt
bidrag för sex medlemmar felaktigt. Dessa utgör dock bara en dryg procent av det totala antalet, och
borde inte vara ett problem. Utkastet bifogas.
§ 7 Spelhelg med Stockholm
Den 17-19/11 är preliminärt datum för spelhelg med Sverok Stockholm i våra lokaler i Gävle.
§ 8 Förbundsstyrelsen
Nästa FS-möte är i början av december. Kommunikationen mellan FS och oss behöver förbättras.
Alla styrelseprotokoll bör skickas till FS.
§ 9 Årsmöte med NN
Årsmötet går av stapeln den 23-25/2. Peter ansvarar för samordningen med NN och Anders
ansvarar för GD:s årsmöte.
Kallelse, med datum för årsmötet och datum för motionsstopp ska skickas ut innan jul.
§ 10 Övriga frågor
a) Dreamhack
Peter och Andreas kommer vara med och representera Sverok på DreamHack. Sverok kommer att ha
en monter där.
b) Postgång
Problemen med postgången ska lösas genom att Peter kollar posten en gång i veckan och
vidarebefordrar räkningar till Jonas.
c) Grannarna
Ett av företagen i huset vi har vårt kansli i lånar vår dusch ibland. Vi har slutit ett kontrakt med dem
och detta, och de har kvitterat ut egna nycklar ifrån Norrporten.
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d) SillyCon
Peter, Rikard, Jimmy och Andreas kommer att finnas representerade på SillyCon, och kommer att
hålla distriktsmästerskapskval där.
e) Distriktsmästerskap
Rikard och Andeas rapporterar från distriktmästerskapen på DalCon i Warhammer 40k, Settlers och
Ticket to Ride.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte är den 9-10/12 på kansliet i Gävle.
§ 12 Mötets avslutande
Peter förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

………………………………………
Anders Ekman

…………………………………………
Rikard Åslund
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Resultatrapport
Räkenskapsårets början: 06-02-01
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 06-02-01 - 06-12-31

Preliminär

Utskrivet:
Senaste vernr:

1
06-10-24
131

Perioden

Tot fg år

184 442,00
9 182,00
417,00
2 400,00
2 000,00
198 441,00

0,00
28 071,00
0,00
0,00
0,00
28 071,00

198 441,00

28 071,00

-5 000,00
-5 000,00

0,00
0,00

193 441,00

28 071,00

Övriga externa kostnader
5010
Lokalhyra
5090
Övr kostnader hyrd lokal
5410
Förbrukningsinventarier
5420
Spel inköp
6110
Kontorsmaterial
6150
Trycksaker
6160
Profilmaterial
6211
Telefon
6250
Porto
6350
Kundförluster
6390
Övr kostnader
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader

-32 436,00
-355,00
-2 763,00
-1 016,00
-3 925,75
-1 181,00
-7 858,00
-6 113,00
-3 347,00
-3 000,00
-344,00
-118,05
-62 456,80

-15 232,00
0,00
-1 061,50
0,00
-342,00
-1 221,00
0,00
-2 653,00
-5,50
0,00
-355,00
-1 034,00
-21 904,00

Personalkostnader
7100
Styrelsevård
7200
Utbildning
7340
Resor
7400
Förtäring
7600
Bussresa GothCon
7650
Bussresa LinCon
S:a Personalkostnader

-5 973,00
-200,00
-33 974,35
-9 515,00
-21 400,00
-17 574,00
-88 636,35

0,00
0,00
-17 080,00
-3 251,50
0,00
0,00
-20 331,50

-156 093,15

-42 235,50

Rörelseresultat före avskrivningar

42 347,85

-14 164,50

Rörelseresultat efter avskrivningar

42 347,85

-14 164,50

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

42 347,85

-14 164,50

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

42 347,85

-14 164,50

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

42 347,85

-14 164,50

Resultat före skatt

42 347,85

-14 164,50

Beräknat resultat

42 347,85

-14 164,50

0,00

14 164,50

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3110
3120
3130
3620
3630
S:a Nettoomsättning

Landstingsbidrag
Sverok intäkter
Övriga intäkter
Inkomst GothCon
Inkomst LinCon

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4110
Projektbidrag
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

8999

Redovisat resultat
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Balansrapport
Räkenskapsårets början: 06-02-01
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 06-02-01 - 06-12-31

Utskrivet:

Preliminär

Senaste vernr:

1
06-10-24
131

Ing balans

Period

Utg balans

0,00
0,00

29 102,69
29 102,69

29 102,69
29 102,69

0,00

29 102,69

29 102,69

12 810,00
2 115,00
14 925,00

-12 810,00
2 877,00
-9 933,00

0,00
4 992,00
4 992,00

0,00
26,00
6 053,00
262,38
0,00
6 341,38

2 000,00
-26,00
-2 000,55
15 262,71
7 942,00
23 178,16

2 000,00
0,00
4 052,45
15 525,09
7 942,00
29 519,54

21 266,38

13 245,16

34 511,54

21 266,38

42 347,85

63 614,23

-35 430,88
14 164,50
-21 266,38

0,00
0,00
0,00

-35 430,88
14 164,50
-21 266,38

-21 266,38

0,00

-21 266,38

0,00

42 347,85

42 347,85

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
1320
Dator
S:a Finansiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510
Kundfordringar
1520
Personliga förskott
S:a Fordringar
Kassa och bank
1900
Deposition av tillgångar
1910
Kassa
1920
PlusGiro
1930
Bankkonto
1940
Bankkonto (kreditkort)
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
2019
S:a Eget kapital

Eget kapital
Redovisat resultat

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Utkast till svar till landstinget Gävleborg

Svar till landstinget Gävleborg
Allmänt
Angående frågor av typen ”Hur många av dessa bor i länet?”
Dessa frågor har vi besvarat att dra bort det antal som vi sökt bidrag för i vår ansökan (d.v.s. de
som bor i länet) från det totala medlemsantalet från Sveroks förbundsdatabas (den siffra som ni
angivit som medlemsantal i mailet). Detta antal är dock inte helt precist i alla bemärkelser, då två
problem finns:
1. Medlemmar som vi inte är säkra på om de bor i länet eller inte har räknas som om de inte
bor i länet, då vi självfallet inte kunde söka bidrag för dessa. Dessa är dock bara ett fåtal.
2. Dubbelmedlemmar som tagits bort från vår ansökan kommer att räknas som om de bor
utanför länet i alla sina föreningar förutom en, då vi inte har kvar statistiken över hur
många medlemmar som bor i länet utan dubbelmedlemskap borttaget. Detta då ni när
sammanställningen gjordes inte hade något krav på att sådan statistik skulle levereras.
Angående verksamhetsrapport
Om ni med verksamhetsrapport menar de rapporter föreningarna skickar in till Sverok kan vi inte
lämna ut dem då de innehåller personuppgifter, och det inte är klargjort huruvida vi genom att
offentliggöra dem skulle bryta mot personuppgiftslagen. Om ni vill kan ni, i enlighet tidigare
överenskommelse, få titta på dem på kansliet i Linköping.
Angående årsmötesprotokoll
Då även årsmötesprotokoll innehåller personuppgifter kan vi inte heller lämna in sådana till er.
Däremot håller vi på att samla in dem från de berörda föreningarna, och kan visa upp dem för er.
Ni kan dock inte få behålla dem, om det innebär att de blir offentliga handlingar.

BLEA
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
Föreningen har 29 medlemmar 7-25 år (36 medlemmar totalt).
Hur många av de 36 medlemmarna bor inte i länet? 25 st.
Hur många av de 29 medlemmarna som är 7-25 år bor inte i länet? 19 st.
Har de medlemsavgift? Om stadgeenlig medlemsavgift är 0 kr hur verifierar man ställningstagandet?
Föreningen har en medlemsavgift på 0 kr. Om en person hör av sig och vill bli medlem tar
föreningen kontakt med personen, och frågar om han/hon vill bli medlem. Vill personen det,
skrivs kontaktuppgifter upp på medlemslistan. Medlemskapet går ut varje årsskifte, och
medlemmarna frågas då om de vill fortsätta att vara medlemmar i föreningen.
Medlemslistan redovisas till Sverok, där två medlemmar intygar (med namnteckning) att den
stämmer.

Finnskogsorden
När antogs de i Sverok? 2005-02-16.
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
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Gävle Esoteriska Sällskap
När antogs föreningen i Sverok? 2004-06-24
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
Föreningen har 5 medlemmar 7-25 år (7 medlemmar totalt).
Hur många av de 7 medlemmarna bor inte i länet? 4 st.
Hur många av de 5 medlemmarna som är 7-25 år bor inte i länet? 2 st.
Har de medlemsavgift? Om stadgeenlig medlemsavgift är 0 kr hur verifierar man ställningstagandet?
Föreningen har en medlemsavgift på 0 kr. Namnteckningar inhämtas årligen från den som vill
vara medlem i föreningen.
Riks har inga namn på medlemslistan (se "Antal på medlemslista" på Riks lista "Lista över föreningar i
Gävleborgs län som rapporterat medlemmar/verksamhet 2006-09-06")
Distriktet har tagit upp 3 medlemmar 7-25 år (3 medlemmar totalt) boende i Gävleborgs län. Varför är inte
ordförande själv medräknad i totalen?
Medlemslistan var ännu inte inskickad till Sveroks förbundskansli, men då Sverok GD:s
ordförande själv är medlem i föreningen kände han till medlemsantal.
I och med att dubbelmedlemskap på er förfrågan tagits bort så har vissa medlemmar
”försvunnit” i en del föreningar. Föreningens ordförande är ett exempel på en sådan.

Gefle Spelforum
När antogs föreningen i Sverok? 2004-10-14
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
Vi vill ha en kopia av deras senaste årsmötesprotokoll (om de inte haft något ännu i år så vill vi ha det för förra
året).
Föreningen har 7 medlemmar 7-25 år (9 medlemmar totalt).
Hur många av de 9 medlemmarna bor inte i länet? 5 st.
Hur många av de 7 medlemmarna som är 7-25 år bor inte i länet? 4 st.
Hemsidan anger "hög medelålder" - vad räknas som "hög medelålder"?
"Vi söker alltid folk till våra brädspel men på rollspelsfronten är det lite sämre med platser för tillfället då alla
grupper är överfulla.". Vad menar de? Om de har totalt 9 medlemmar varav 4 i länet - hur kan grupperna då
vara överfulla?
Hög medelålder är inte fastställt vad det innebär inom Sverok, men en förening där merparten av
medlemmarna är över 20 och någon upp emot 30 uppfattas ofta som om den har hög
medelålder. Om man har två rollspelsgrupper med fyra medlemmar var, så kan båda grupperna
vara fulla för tillfället.

Goomin o grabbarna
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
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Föreningen har 16 medlemmar 7-25 år (16 medlemmar totalt).
Hur många av de 16 medlemmarna bor inte i länet? 13 st.

Gävle Magic Förening
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
Föreningen har 5 medlemmar 7-25 år (5 medlemmar totalt).
Hur många av de 5 medlemmarna bor inte i länet? 2 st.

Hoek
När antogs föreningen i Sverok? 2004-05-11
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
Vi vill ha en kopia av deras senaste årsmötesprotokoll (om de inte haft något ännu i år så vill vi
ha det för förra året).
Föreningen har 7 medlemmar 7-25 år (7 medlemmar totalt).
Distriktet har angivit 7 Gävleborgare totalt (och alla 7 är 7-25) men enligt Bilaga 1 är åtminstone en av dem
från Sollentuna (ordf).
Föreningens ordförande har uppgivit att han bott i länet fram till 050916 till Sverok, och hade
uppgivit ett riktnummer inom länet. Då han inte bodde i länet 051231 borde han mycket riktigt
inte ha räknats.
12 namn på medlemslistan. Varför står 5 extra med på medlemslistan om de inte är medlemmar? (se "Antal på
medlemslista" på Riks lista "Lista över föreningar i Gävleborgs län som rapporterat medlemmar/verksamhet
2006-09-06".)
Hur många av de 7 (eller om de är 12) medlemmarna bor inte i länet? 0 st.
Det är sju medlemmar som ska räknas, se förklaringen längst ned på frågan om liknande fall i
andra föreningar.

Holdém Sandviken
Föreningen har 172 medlemmar 7-25 år (406 medlemmar totalt).
Distriktet anger 98 medlemmar 7-25 år (243medlemmar totalt). Varför är det annorlunda siffror?
Vi anger att föreningen har 101 medlemmar totalt i länet, varav 67 är 7-25 i vår ansökan.
Eventuellt kan dessa vara fler, då det fanns ett antal medlemmar som inte kunde konfirmeras att
de bodde i länet.
Att totala antalet medlemmar (även utanför länet) är högre i de papper ni fått än de vi lämnade in
beror antagligen på att föreningen rapporterat in nya medlemmar sedan vi sammanställde vår
data.
Har de medlemsavgift? Om stadgeenlig medlemsavgift är 0 kr hur verifierar man ställningstagandet?
Föreningen har en medlemsavgift på 300 kr.
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Hälsinglands Warhammerförening
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
Föreningen har 5 medlemmar 7-25 år (5 medlemmar totalt). (Enligt Riks lista - Distriktet anger 7?)
Hur många av de 5 (eller är det 7?) medlemmarna bor inte i länet?
I vår ansökan har vi angivit att föreningen har två, inte sju, medlemmar i länet. Med andra ord
bor 3 utanför länet.

PUB
När antogs de i Sverok? 2004-02-11
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
Vi vill ha en kopia av deras senaste årsmötesprotokoll (om de inte haft något ännu i år så vill vi
ha det för förra året).
Föreningen har 3 medlemmar 7-25 år (5 medlemmar totalt).
Hur många av de 5 medlemmarna bor inte i länet? 4 st.
Hur många av de 3 medlemmarna som är 7-25 år bor inte i länet? 2 st.

Star Network
Föreningen är för tillfället vilande, och har ingen verksamhet.
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
Vi vill ha en kopia av senaste årsmötesprotokoll (om de inte haft något ännu i år så vill vi ha det
för förra året).
Har de medlemsavgift? Om stadgeenlig medlemsavgift är 0 kr hur verifierar man ställningstagandet?
Föreningen har en medlemsavgift på 0 kr. Man blir medlem i föreningen genom att anmäla sig på
deras hemsida. Man får då fylla i kompletta personuppgifter (inklusive personnummer).
Medlemskap måste förnyas årligen.
www-adress till hemsida?
Då föreningen är vilande har de för tillfället ingen hemsida.
Föreningen har 1777 medlemmar 7-25 år (1798 medlemmar totalt).
Distriktet har tagit upp 68 medlemmar 7-25 år (68 medlemmar totalt) boende i Gävleborgs län.
Hur många (cirka) av de 1798 medlemmarna bor inte i länet?
Hur många (cirka) av de 1777 medlemmarna som är 7-25 år bor inte i länet?
Vi kan verifiera att 68 medlemmar (minus eventuella dubbelmedlemskap) bor i länet. Hur många
fler som gör det vet vi i nuläget inte.

Töntar och troll
Vi vill ha en kopia av verksamhetsrapporten.
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Föreningen har 4 medlemmar 7-25 år (5 medlemmar totalt).
Distriktet har tagit upp 5 medlemmar 7-25 år (6 medlemmar totalt) boende i Gävleborgs län.
På medlemslistan finns 7 medlemmar.
Varför står 2 extra med på medlemslistan om de inte är medlemmar?
Se svar på generella frågor nedan.

Generella frågor
Avdelningar där distriktet uppgett fler medlemmar än vad som finns angett i kolumnen "Antal på medlemslista"
på Riks lista "Lista över föreningar i Gävleborgs län som rapporterat medlemmar/verksamhet 2006-09-06":
Gefle Esoteriska Sällskap, Hofors Spelförening, HUT, I Nehtëlár, Söderhamns Pokersällskap. Var ligger felet?
Gefle Esoteriska Sällskap har behandlats tidigare.
Hofors Spelförenings medlemslista innehöll även medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap.
Då vi räknade bort dessa (för hand) måste det ha blivit någon form av räknefel.
HUT har 64 medlemmar totalt, och vi har sökt för 62. Med andra ord borde det inte vara något
problem.
Vad det gäller I Nehtëlár vet vi inte vad felet beror på. Föreningen har 8 medlemmar i länet, inte
11. När man hanterar stora mängder data manuellt är det lätt hänt att det slinker in mindre fel,
och detta verkar vara ett sådant.
Söderhamns Pokersällskap har vi sökt för 15 medlemmar. De har 34 totalt. Med andra ord borde
det inte vara något problem med den föreningen. Missförståndet har antagligen uppkommit då
det tidigare fanns en annan förening med samma namn, som nu är nedlagd.
Vad är anledningen till att Gävles Magic Förening, HLS Junta, Hoek, Holdém Sandviken, Hurok, Töntar och
Troll har fler medlemmar på medlemslistan än de rapporterat som totalt antal medlemmar?
När Sverok tar in antalet medlemmar från föreningar gör de det på två sätt – dels genom att
kräva in en medlemslista, och dels genom att kräva in statistik efter ålder och kön. Ibland händer
det att en förening anger färre medlemmar i den sammanställda statistiken än vad som finns på
medlemslistan av misstag. För att undvika fel räknar vi då alltid den lägsta siffran. Vi har tyvärr
inte resurser att systematiskt ringa runt till alla föreningar och påpeka detta, men för det mest
upptäcker de det när bidragen betalas ut från Sverok, och korrigerar det kommande år. En annan
anledning till att det kan finnas fler namn på medlemslistan är att föreningen kan ha skickat in för
få uppgifter (t.ex. kan kompletta kontaktuppgifter saknas), och dessa därför inte kan räknas.

