Protokoll årsmöte Sverok GävleDala 2014-2015
Närvarande och röstlängd (ombud):
Linnea Risinger (mötesordförande och ombud)
Robin Hallberg (revisor)
Kim Alvelius (ombud)
Jonas Nordlander (avgående styrelse)
Lina Weingård (avgående styrelse)
Mats Weingård (avgående styrelse)
Andreas Jonsson (ombud)
Sandro Olofsson (ombud)
Linus Lindgren (avgående styrelse)
Ragnar Löf (ombud)
Linus Larsson (avgående styrelse och mötessekreterare)
Röstlängd justerad från och med punkt 10, sex (6) st röstberättigade:
Mattias Ottenbäck (ombud)

Punkter
1) Mötet öppnades
2) Mötet förklarades behörigt
3) Röstlängden fastställdes till 5 röstberättigade ombud
4) Föreslagen dagordning fastställdes utan justeringar
5) Linnea Risinger valdes till mötesordförande
6) Linus Larsson valdes till mötessekreterare
7) Kim Alvelius och Sandro Olofsson valdes till justerare
8) Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna
9) Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna
10) Revisionsberättelserna lades till handlingarna
11) Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
12) Motion: Namnändring 2015 beviljades (för andra årsmötet i rad). Föreningens namn är numera
”Sverok GävleDala”
13) Bearbetning av verksamhetsplan för 2015
Tillägg, läggs i slutet av föreslagen verksamhetsplan:
13:1) Distriktet skall bistå arbetet med att skapa ett Spelens Hus i Gävle. Styrelsen skall se över
möjligheten att placera distriktets spelbibliotek däri.
Justering av befintligt förslag på verksamhetsplan:
13:2) Stycket ”Anordna en kvaltävling...” omformuleras enligt följande:
Distriktet skall kontinuerligt följa utvecklingen inom ”Respect All, Compete” och arbeta för att stärka GävleDalaområdet inom e-sportsvärlden.
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13:3) I stycket ”Arbeta aktivt för att skapa en relation med RFSL...” ändras ”RFSL” till ”RFSL och/eller
RFSL ungdom” i samtliga förekomster.
13:4) Stycket ”Kontakta studieförbunden i distrikten...” omformuleras enligt följande:
Kontakta studieförbunden igen och prata om deras möjligheter att stötta spelhobbyn.
13:5) Stycket ”Undersöka hur det ser ut med intresset...” omformuleras enligt följande:
Undersöka hur det ser ut med intresset för hobbygrenarna cosplay och fantastik i distriktet.
Samtliga tillägg och justeringar (13:1-5) lades till verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen antogs
sedan av årsmötet.
14) Föreslagen budget för 2015 antogs
15) Val av styrelse
15:1) Linus Lindgren valdes till ordförande
15:2) Erik Ivarsgård, Linus Larsson, Mikael Åkerlund Asmir Crnalic, Johan Stenberg, Ragnar Löf och
Andreas Jonsson valdes till ledamöter
15:3) Niklas Bjurman och Anna Berglund valdes till valberedare. Niklas Bjurman agerar
sammankallande.
15:4) Anders Granberg och Jimmy Staff valdes till revisorer. Linnea Risinger valdes till
revisorssuppleant (ej knuten till någon av ordinarie revisorer).
16) Övriga frågor
Robin Hallberg föreslår: (stadgeändring) att antalet revisorer ändras till 1 ordinarie och 1 ersättare.
Motivering: Antalet stadgereglerade revisorer samt ersättare är inte motiverat med tanke på
föreningens storlek.
Förslaget får bifall med nödvändig majoritet av mötet, och kommer tas upp igen under årsmötet
2015-2016. Ändringen tar inte effekt under verksamhetsåret 2015.
17) Mötes avslutades

Signaturer
Mötesordförande Linnea Risinger (LR)

...................................
Mötessekreterare Linus Larsson (LL)
...................................
Mötesjusterare Kim Alvelius (KA)

...................................
Mötesjusterare Sandro Olofsson (SO)

...................................
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Handling: Verksamhetsberättelse Sverok Gävle-Dala 2014
Verksamheten för Sverok Gävle-Dala har under 2014 framförallt bedrivits kring tre centrala teman,
föreningsstöd, nätverkande och intern verksamhet. Vad gäller resursfördelning har föreningsstödet
prioriterats. Särskilt har större delen av budgeten lagts på detta i olika former.
Nätverkandet har varit prioritet två och då kännetecknas detta arbete mestadels av kontakter med
andra organisationer i distriktet som på olika sätt är intressanta för spelare eller i spelsammanhang.
Exempelvis kan kontakter med kommunernas föreningsstödshandläggare, marknadsföring på orter där
det saknas organiserade spelare och besök på skolor för att informera om Sverok räknas hit. Intern
utveckling kännetecknas av arbete för att stärka den egna organisationen. Det rör sig om att
exempelvis delta på Sverok Riks distriktskonferenser (”slag”), styrelsevård och föreningsbesök.
Exempel på vad vi gjort under året, fördelat på de tre centrala temana:
Föreningsstöd
– Gällande projektbidrag har det beviljats 9 stycken ansökningar, totalt har 87 943 kr delats ut till
föreningar som vill utveckla sin ordinarie verksamhet. För mer info se årets protokoll. Under året så har
det betalats tillbaka 19 391.6 kr från projektbidrag som delades ut under 2013. Ytterliggare så har vi fått
förvalta 6896kr från föreningen Silverdolken som lades ner under årets gång.
– Inköp av spelutrustning som lånas ut till föreningar och utlåning av detta.
– Uppföljning lajvområde Ludvika: Distriktet ansökte å den lokala föreningens vägnar ett stort bidrag
från Landstingets kulturnämnd, vilket också beviljades. Tyvärr beviljades föreningen inte förnyat
hyresavtal av markägaren, så projektet avbröts och medlen betalades tillbaka till landstinget.
Nätverkande
– Löpande kontakter med Studiefrämjandet, som Sverok har samarbete med, men även med andra
studieförbund. Sverokföreningar är fria att välja om de vill samarbeta med studieförbunden, och om de
så vill står de fria att välja vilket studieförbund de vill.
– Vi har under året jobbat vidare på kommunkontakter för att få länka vår hemsida till distriktets
kommuners hemsidor, vid deras föreningskontakter. Punkten har dock erhållit låg prioritet under hela
verksamhetsåret.
– Styrelsen har medverkat på konferenser om landsbygdsutveckling hållna av Dalarnas läns landsting.
– Styrelsen har medverkat samt hyrt in föreläsare som pratat om jämställdhet i spelkulturen vid 8:e
mars-firande på Arenan, Falun.
– Styrelse har medverkat på Falu Pride 2014.
– Styrelsen har arrangerat en utställning i samarbete med lokala föreningar på Faluns stadsbibliotek
– Landstingsbidrag har sökts och erhållits från Dalarnas län. Bidrag har inte sökts från Gävleborgs län,
då vi inte uppfyller deras kriterier.
– Styrelsen försökte arrangera ett ”minikonvent” i samband med Spellovet. P.g.a. svalt intresse skalades
ambitionen ned till en turnering i M:tG, i samarbete med en förening i Gävleborgs län. Tyvärr
misslyckades turnerningen då beställd utrustning inte levererades i tid.
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Intern utveckling
– Distriktsstyrelsen har haft 8 ordinarie styrelsemöten under året, samt även löpande mejlkontakt och
något arbetsmöte.
– Styrelsen har utrett möjligheten att anställa en distriktskonsulent i regionen Gävle. Vi saknar
ekonomiska medel att själva ta över finansieringen efter förbundet initiala finansiering, men ansökte
likväl med dessa förutsättningar. Ansökningen beviljades ej.
– Profilmaterial har tagits fram i form av en rollup(!).
– Föreningsutskick har gått ut till föreningarna via e-post. De har innehållit information om vad som
pågår i distriktet och vad distriktsstyrelsen kan hjälpa till med.
– En person har deltagit på ett av Sverok Riks distriktsutredningar och en person har deltagit på
Riksmötet i egenskap av distriktsrepresentant.
– En person har medverkat i Sveroks Kulturråd.
– Årsmöte för verksamhetsåret har arrangerats.
Övrigt
– Vi har inte arrangerat en kvaltävling i svenska E-sportscupen i samarbete med (en eller fler av)
distriktets LAN-föreningar,
– Inga ansökningar om medel för marknadsföring har kommit in under året.
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Handling: Ekonomisk berättelse 2014
Året som gått
Under året har ekonomin varit god. De beräknande intäkterna har vi fått in till 100 % samtidigt uppgår
våra utgifter till ca 75 % av budgeterade belopp, samma resultat har vi även haft de senaste två åren.
Ser vi till budgeten har posten för föreningsstöd gått över dock med hänsyn till att vi fick tillbaka
outnytjade bidrag så drar det över med endast ca 800 kr, även posten för styrelsemöten har gått över
med ca 100 kr detta anser vi är acceptabelt.
Vi har fått in ett bidrag på 6 896 kr då föreningen Silverdolken avslutade sin verksamhet och beslutade
att deras överskott skulle gå till distriktet. Styrelsens önskemål är att detta bidrag ska ingå i
budgetposten för föreningsstöd.
Intäkter
Vi fick 90 000 kr av Landstinget Dalarna samt 6 896 kr från Silverdolken.
Kostnader
Större utgifter vi har haft är projektbidrag på 87 943 kr samt lokalhyra på 14 000 kr, kostnaden för lokal
är mindre än planerad och beror på att vi sagt upp vårt avtal med Valla efter juli 2014.
Balansposter
Distriktet har fortarande ett projektbidrag som inte har betalats ut under året, tanken är att pengarna
ska betalas ut så snart som föreningen uppnår de krav som har ställts. Årets resultat slutar på minus 25
986,69 kr enligt budget skulle resultatet sluta på minus 59 129,23 kr.
För 2015
Vi har fått beviljat bidrag för Landstinget Dalarna med 90 000 kr och från Landstinget Gävleborg har vi
inte blivit beviljade något bidrag alls då vårt medlemsantal är för lågt i deras region. Intäkter för 2015
blir alltså 90 000 kr. Vid årsskiftet fanns det även strax över 189 000 kr på distriktets konto.

Mats Weingård
Kassör Sverok GävleDala – Falun den 14 januari 2015.

Årsmötesprotokoll med handlingar Sverok GävleDala 2014-2015 – Sid 5 av 12

Årsmötesprotokoll med handlingar Sverok GävleDala 2014-2015 – Sid 6 av 12

Årsmötesprotokoll med handlingar Sverok GävleDala 2014-2015 – Sid 7 av 12

Årsmötesprotokoll med handlingar Sverok GävleDala 2014-2015 – Sid 8 av 12

Handling: Revisionsberättelse för 2014
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt distriktsstyrelsens förvaltning av Sverok
GävleDala för 2014 års verksamhets.
Jämförelse med tidigare år
Då jag varit revisor för Sverok GD i fyra år nu, noterar jag med tillfredställelse att bokföringen endast
har mindre brister och att de synpunkter jag haft under tidigare år noterats och följts upp av styrelsen.
Återigen bifogas kopior på de styrelseprotokoll där det beslutats om viktigare inköp.
Styrelseprotokoll och verksamhetsberättelse finns på hemsidan, vilket är bra ur medlemssynpunkt.
Det är bra om de bifogas utskrivna också för säkerhets skull.
Redovisning
Föreningen har god ordning på sina kvitton. Att kvitto saknas i de enskilda fallen, exempelvis verifikat
#96 på 3000 Skr kan därför i undantagsfall godkännas.
Som jag dock påpekade även förra året, bör ni i de fall det inte går att få tag på säljaren för att
producera en kvittens, skapa ett eget kvitto som bilaga till bokföringen.
Datum, inköpsansvarig, specifikationer över de olika varorna / tjänsterna och deras respektive pris,
samt vidimering med kontaktinformation av någon från inköparen helst fristående person som
verifierar att inköpet har skett, och att kostnaden är rimlig.
Troligtvis köptes dessutom inte terrängen "på gatan" av en okänd person, så i det här fallet borde ett
skrivet kvitto med bifogat svarskuvert skickats till säljaren för underskrift, eller åtminstone borde
kontaktuppgifter till säljaren bifogats i noteringen till ¤96.
Bidragsansökningar
Redovisning av bidragsansökningarna är tydliga. Det är mycket bra att ansökningarna bifogas till
revisionen. Fortsätt med det. Kontaktuppgifter till ansvarig för ansökan ska också bifogas.
Protokollen är en smula bristfälliga på motiveringar till godkännande eller avslag av olika poster, men
jag noterar även att kriterierna för bidrag från Sverok GD blivit mycket förtydligade på föreningens
hemsida. Hänvisa gärna till dessa både i protokoll och i svar till ansökande föreningar.
Resultat
Det är min slutsats att styrelsen har förvaltat Sverok GD ekonomi väl.
Jag yrkar:
- att resultaträkning och balansräkning läggs till handlingarna, samt
-att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

-----------------------------------------Borlänge, 2015-02-14
Anders Granberg
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Handling: Revisionsberättelse 2014
Jag har granskat 2014 års räkenskaper och finner att allt är i sin ordning. Föreningen fortsätter att hålla
hög klass på bokföringen med bra utmärkta verifikat och har genomfört de ändringsförslag jag kommit
med tidigare år. Exempelvis har man i år tydligare angett vilka som har fått ersättning för mat- och
resekostnader samt varför. För vissa inköp som gjorts i annan valuta skulle det dock vara önskvärt om
man bifogade kontoutdrag eller liknande i bokföringen för att styrka beloppet i svenska kronor så att
beloppet tydligare kan härledas.
Resultat- och balansräkning har kontrollerats samt föreningens bankkonto har stämts av för att se att
allt är korrekt, vilket är fallet. Även verksamhetsberättelsen har granskats för att se att den ger en
rättvisande bild av verksamheten under året, vilket också är fallet.
Jag föreslår att årsmötet beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna året och att resultatsamt balansräkning läggs till handlingarna.

---------------------------------Falun den 21 februari 2015
Robin Hallberg
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Handling: Av årsmötet antagen verksamhetsplan för Sverok Gävle-Dala
2015
Sverok Gävle-Dalas distriktsstyrelse ska under 2015:
Distriktet skall kontinuerligt följa utvecklingen inom ”Respect All, Compete” och arbeta för att stärka
Gävle-Dalaområdet inom e-sportsvärlden.
Arbeta aktivt för att skapa en relation med RFSL och/eller RFSL ungdom. Vi ser ett behov av att göra
spelhobbyn mer inkluderande och tänker att RFSL och/eller RFSL ungdom kan bli en viktig part i det
arbetet.
Stödja arbetet med att starta upp konventet DalCon igen. Konventet var tidigare en viktig
samlingspunkt och ett bekant namn bland hobbyspelare i distriktet. När nu försök till nystart görs ska
distriktet stötta arbetet.
Fortsätta ha kontakt med kommunerna i Dalarna och Gävleborg och se över möjligheterna till att ha
information om oss på deras hemsidor.
Fortsätta bygga på resursbanken med saker som föreningar ofta vill låna, och fortsätta låna ut dessa.
Styrelsen ska där prioritera saker som LAN-föreningarna ofta efterfrågar.
Söka landstingsbidrag från Landstinget Dalarna och Gävleborgs läns landsting.
Ha löpande föreningskontakter, exempelvis göra utskick med mail, och vara tillgängliga kvällstid för
föreningarna på distriktets mobiltelefon.
Förmedla kontaktuppgifter och stödja projekt föreningar vill driva, utifrån föreningarnas behov och
önskemål. Projektbidraget är här en viktig stödform och föreningsstöd är distriktets kärnverksamhet.
Lämna ekonomiskt bidrag till föreningar som vill marknadsföra sig på lokal nivå, exempelvis
marknandsföringsmaterial, skolbesök och täcka mindre utgifter i samband med
marknadsföringstillfället.
Kontakta studieförbunden igen och prata om deras möjligheter att stötta spelhobbyn.
Göra det möjligt för intresserade föreningar att samordna sig kring ett gemensamt evenemang under
spellovet*.
Undersöka hur det ser ut med intresset för hobbygrenarna cosplay och fantastik i distriktet.
Distriktet skall bistå arbetet med att skapa ett Spelens Hus i Gävle. Styrelsen skall se över möjligheten
att placera distriktets spelbibliotek däri.

*Spellovet sammanfaller med höstlovet och är en återkommande rikstäckade kampanj annordnad av Sverok som syftar till att
öka intresset för organiserad spelverksamhet.

Årsmötesprotokoll med handlingar Sverok GävleDala 2014-2015 – Sid 11 av 12

Handling: Budgetförslag för Sverok Gävle-Dala 2015
Obeservera att utöver denna årsbudget har distriktet 150 000 kr på konto som sparas för år med låga
eller inga bidrag. Tanken är att denna buffert ska göra det möjligt att driva verksamheten utan att
kvalitén påverkas under ett år, då styrelsen jobbar med fokus att åter få kontinuitet i ekonomin.
Självklart hoppas vi att det i praktiken inte ska behöva användas.

Intäkter

Budgeterat

Landstinget Dalarna

90 000,00 kr

Kostnader
Administration (telefon o.d.)
Porto (låna ut spel och prylar)
Föreningsstöd
Investeringar i resurser att låna ut
Styrelsemöten
Styrelsevård
Profilmaterial
Årsmöte
Distrikskonferanser
Summerade kostnader
Årets resultat blir

5 000,00 kr
3 000,00 kr
80 542,54 kr
5 600,00 kr
10 000,00 kr
10 000,00 kr
5 000,00 kr
5 000,00 kr
5 000,00 kr
129 142,54 kr
-39 142,54 kr
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