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Årsmöte 2016
Datum

21/2 2016

Plats

GävleDala esport föreningslokalen

Närvarande och Linus Lindgren (avgående styresle), Linus Larsson (avgående styresle), Andreas Jonsson
röstlängd
(avgående styresle), Asmir Crnalic (avgående styresle), Alexander Hallberg
(Mötesordförande), John Wilhelmsson (Mötessekreterare), Bartosz Stroinski (ombud), Emelie
(ombud)
Whalman (ombud), Johan Persson (ombud), Sandra Wärn (ombud), Ronny sandström
(ombud), Niklas Åsbrink (ombud) Mattias Moraeus (ombud), Mikael Åkerlund (avgående
styrelse), Jens Engström (ombud), Johan Johansson Hjern (ombud), Duveyza Mamani
(ombud) samt Alexander Forsberg (ombud)
Bilagor

Ja

§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat.

§ 2 Mötets behörighet
Mötet förklarades behörigt

§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 röstberättigade ombud

§ 4 Fastställande av dagordningen
Föreslagen dagordning fastställdes utan justeringar

§ 5 Val av mötesordförande
Alexander Hallberg valdes till mötesordförande.

§ 6 Val av mötessekreterare
John Wilhelmsson valdes till mötessekreterare.
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§ 7 Val av två justerare och tillika rösträknare
Andreas Jonsson och Bartosz Stroinski valdes till justerare och rösträknare.

§ 8 Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9 Ekonomisk berättelse
Ekonomisk berättelse lades till handlingarna.

§ 10 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§11 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Mötet beviljar ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
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§ 12 Motioner
§ 12:1

Stadgeändringen om antal revisorer från 2st till 1 får bifall för andra året. Ändringen justeras i
stadgarna på hemsidan.

§ 12:2

Policyändring om egenfinansiering bifalles.

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2016 beviljades.

§ 14 Fastställande av budget
Budgeten för 2016 beviljades.

§ 15 Stadgemässiga val
15:1
15:2

15:3
15:4

Linus Lindgren valdes till ordförande
Mötet valde att styrelsen skall innehålla 8 ledamöten bestående av följande
personer: Emelie Whalman, Andreas Jonsson, Mikael Åkerlund, Asmir Crnalic,
Johan Persson, Mattias Moraeus, Sandra Wärn samt Bartosz Stroinski
Revisor valdes: Anders Granberg
Revisor suppleang: John Wilhelmsson
Valberedare: Linus Larsson, Jens Engström samt Alexander Forsberg

§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor lades till handlingarna.
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§ 17 Mötet avslutades
Alexander Hallberg förklarar mötet avslutat.

Vid protkollet
Ordförande

Sekreterare

Justerare

Justerare

Alexander Hallberg

John Wilhelmsson

Andreas Jonsson

Bartosz Stroinski
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Verksamhetsberättelse 2015
Verksamheten för Sverok Gävle-Dala har under 2015 i likhet med tidigare år, bedrivits kring tre
centrala teman: föreningsstöd, nätverkande och intern verksamhet.
Vad gäller resursfördelning har föreningsstödet åter prioriterats. Merparten av årets budget har
lagts på detta. 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 och möten med andra (ungdoms-)föreningar
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 5 antal ansökningar, för totalt 74 209 kr, till
föreningar som bedrivit projekt, speltillfällen eller utvecklat sin verksamhet. För mer info,
se årets styrelseprotokoll.
➢ Inköp av spelutrustning till distriktets resursbibliotek, samt utlåning ur detta till
distriktets föreningar.

Nätverkande
Nätverksarbetet har framför allt utförts i två av de största städerna inom distriktet; Falun och
Gävle. Dels för att många läns- och regiontäckande organisationer själva har sina kontor eller
lokaler på orterna, men också för att det är resp. ledamöts hem- och verksamhetsort. (Större
geografisk spridning på styrelsen kan vara något för framtida valberedning att ha i åtanke.)
I Gävle har ledamöter arrangerat, besökt eller deltagit på:
➢ Sommarkväll
➢ Ådraget
➢ Sci-fi & skräck-helg på Gävle bibliotek
➢ Klimatstafetten Run for your life
➢ Spelturnerningar på Spelens hus
➢ RFSL & Gävle Pride
➢ Medborgardialoger
➢ Integrationsarbete
➢ Nätverksguiden
➢ E-sport för tjejer till lika villkor
I Falun har ledamöter arrangerat, besökt eller deltagit på:
➢ Cosplay-café
➢ Falu Pride
➢ Prova på-dag på Falu stadsbibliotek

➢ TV-spelsmaraton

Intern utveckling
➢ Distriktsstyrelsen har haft 7 ordinarie styrelsemöten, ett arbetsmöte samt löpande
kontakt över sociala medier under året.
➢ Två personer har deltagit på ett av förbundets Vårslag och en person har deltagit på
Riksmötet i egenskap av distriktsrepresentant.
➢ Årsmöte för verksamhetsåret har arrangerats.

Övrigt
➢ Verksamheten i nybildade Spelens hus i Gävle är nu igång. Två av distriktstyrelsens
ledamöter hade direkt insyn i verksamhetens utveckling. Projektbidrag beviljades för
lokalunderhåll och materialinköp.

Balansrapport
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SVEROK GÄVLEDALA (GD1)

Utskrifts-ID: 016

Period: 1501-1512
Senast reg verifikat: A:38, Avsl:1
Utskriven: 160220 22:53 av EI
Konto

Benämning

TILLGÅNGAR

Ingående balans
150101

Förändring
1501-1512

Utgående balans
151231

11 742,00

-712,00
-712,00

11 030,00

11 030,00

0,00

80,00

80,00

189 142,54

30 964,40

220 106,94

30 332,40

231 216,94

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm
1415

Profilmaterial

Summa varulager mm
Kortfristiga fordringar
1680

Andra kortfristiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1925

Nordeakonto (+giro)

11 742,00

0,00

80,00

80,00

Summa kassa och bank

189 142,54

30 964,40

SUMMA TILLGÅNGAR

200 884,54

30 332,40

231 216,94

-256 083,93
40 212,70
25 986,69

40 212,70
-14 226,01
-15 413,09

-215 871,23
25 986,69
10 573,60

-11 000,00

-40 906,00

-51 906,00

-30 332,40

-231 216,94

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
2061
2098
2099

Eget kapital
Vinst/förlust föregående år
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
2450

Ej utbetalda projektbidrag

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

200 884,54

-189 884,54

-11 000,00

-200 884,54

10 573,60

-40 906,00

220 106,94

-179 310,94

-51 906,00

Resultatrapport
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SVEROK GÄVLEDALA (GD1)

Utskrifts-ID: 015

Period: 1501-1512
Senast reg verifikat: A:38, Avsl:1
Utskriven: 160220 22:53 av EI
Konto

Benämning

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3081

Landstinget Dalarna

Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3989

Övriga erhållna bidrag

Summa övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4000
4005
4010

Återbet Projektbidrag
Ej utnyttjade bidrag
Projektbidrag

Summa material och varor
BRUTTOVINST

Övriga externa kostnader
5010
5410
5800
5805
5831
6212
6214
6250
6570
6600

Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Resekostnader
Slagresor
Kost och logi i Sverige
Mobiltelefon
Porto
Profilmaterial
Bankkostnader
Sponsring Int. Kvinnodagen

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010

Styrelsevård

Summa personalkostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
ÅRETS RESULTAT

Föregående år
1401-1412
(tkr)

Avvik

Resultat
1501-1512

Ackumulerat
1501-1512

90,0

0%

90 000,00
90 000,00

90 000,00

90 000,00

6,9

-100%

0,00

0,00

96,9

-7%

90 000,00

90 000,00

19,4
0,8
-87,9

-100%
-100%
-16%

9%

0,00
0,00
-74 209,00

-74 209,00

0,00
0,00
-74 209,00

29,1

-46%

15 791,00

15 791,00

-14,0
-7,2
-5,1
-1,0
-7,4
-1,1
-1,2
-4,9
-0,5
-3,5

-100%
-20%
-29%
300%
-16%
-14%
92%
-81%
-1%
-100%
-47%

0,00
-5 708,90
-3 658,90
-4 000,00
-6 252,80
-978,00
-2 321,00
-912,00
-453,00
0,00

-24 284,60

0,00
-5 708,90
-3 658,90
-4 000,00
-6 252,80
-978,00
-2 321,00
-912,00
-453,00
0,00

-24 284,60

-9,2

-77%

-2 080,00

-2 080,00

-122,9

-18%

-100 573,60

-100 573,60

-26,0

-59%

-10 573,60

-10 573,60

90,0

6,9

-67,8

-45,9

-9,2

-26,0

0%

-100%

-77%
-59%

0,00

-2 080,00

-10 573,60

0,00

-74 209,00

-2 080,00

-10 573,60

Revisionsberättelse 2015
Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt distriktsstyrelsens förvaltning av Sverok
GävleDala för 2015 års verksamhetsår.
Redovisning
Föreningen har god ordning på sina verifikat. Jag noterar ex. att skärmdumpar alt. datorutdrag
ordnats där det inte förekommit fysiska kvitton. Alla har varit väl noterade. De få frågetecken som
funnits har kassören rätat ut. Verifikat bör alltid redovisas ett och ett.
Bidragsansökningar
Styrelsens resonmang kring bifall / avslag av större projektbidragsansökingar redovisas.
En tydlig förbättring från föregående år.
Resultat
Rörelseresultatet är acceptabelt för en ideell förening.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för 2015 och genomfört arbete i distriktet har i stort sett överensstämmigt.
Jag yrkar:
- att resultaträkning och balansräkning läggs till handlingarna, samt
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Not : Jämförelse med tidigare år
Då jag varit revisor för Sverok GD i sex år nu, vill jag kommentera en ojämnhet i redovisningen.
2012 bifogades kopior på de (fullständiga) styrelseprotokoll där det beslutats om viktigare inköp och
beviljanden av bidrag, med i efterhand med bläckpenna noterade referenser till verifikatnumren för
inköpen/utläggen/beviljandena vid aktuell beslutspunkt.
Även om det tidigare inte kan sägas varit något krav ur redovisningssynpunkt, så gjorde det
revisionen enklare eftersom jag som revisor kunde följa resonemang och beslutsvägar.
2013 saknades de, vilket jag påpekade.
2014 fanns de med - men nu 2015 saknas de till stora delar igen. Särskilt för början av året.
Om de föreslagna stadgeändringarna går igenom, kommer den som får förtroendet som revisor för
2016 att få ett ökat ansvar att representera medlemmarnas intressen bl.a. med kontroll av
beslutsvägarna i styrelsearbetet, och då rekommenderar jag starkt att styrelsen under kommande
räkenskapsår inför denna goda sed igen.

-----------------------------------------Borlänge, 2016-02-20
Anders Granberg

Motion: Antal stadgereglerade revisorer
Antalet revisorer och ersättare är inte motiverat med tanke på föreningens storlek. Förslaget
lades fram av dåvarande revisor Robin Hallmark under distriktets årsmöte 2015 och skall
beslutas om för andra året under årsmötet 2016.
Avgående styrelse föreslår att:
1. § 17 ändras till: Årsmötet väljer en revisor och en suppleant.
2. § 23 ändras till: Extra årsmöten ska kallas av revisorn närhelst hen finner så befogat.
3. § 29 ändras till: Revisorn granskar distriktets räkenskaper och handlingar, samt
styrelsens generella arbete. Revisorn har rätt att begära, och utan dröjsmål få utlämnat,
allt skriftligt styrelsematerial.
4. § 30 ändras till: Det åligger revisorn att framlägga revisionsberättelse till årsmötet.
5. § 31 ändras till: Revisorn har rätt att tolka stadgarna om stadgarnas betydelse är oklar.
6. § 35 ändras till: Till likvidator bör distriktets revisor utses.

Motion 12.2 - Egenfinansiering vid distriktsbidrag
Följande text står att finna på distriktets hemsida:
(http://gd.sverok.se/bidrag/fran-distriktet)
Egenfinansiering 50% av projektbudgeten bör täckas av andra medel. Vid ansökningar hos externa
källor, exempelvis stiftelser som kräver egeninsats, kan medel från Sverok finansiera 100% av den
krävda egeninsatsen. Exempel; Projektkostnad 100kr. Sponsor betalar 60%=egeninsats. Sverok betalar
resterande 40%.
(Det där exemplet ser lite underligt ut. Jaja, vi glömmer det för stunden.)
Distriktets medel har näst intill fördubblats när det ökade medlemsantalet i Gävleborgs län nu
möjliggjort bidrag från Region Gävleborg. Att delfinansiering uppgår till hälften eller mer av
projektbudgeten kan därför anses som meriterande i ansökan, istället för norm föreningen bör
uppnå.
Risken finns att en förening sänker sina ambitioner för att uppnå ett godtyckligt kriterium. Att ha
redan beviljade medel i ryggen hjälper också till i kontakten med externa källor, t.ex. kommun,
lokala stiftelser etc. Att aktivt söka medel från fler parter bör dock uppmuntras. Delfinansiering
till minst hälften kan därför bedömas meriterande.
Linus Larsson, medlem TF Maskerad och avgående sekreterare Sverok GD, föreslår att:
1. Rubriken ‘Egenfinansiering’ ändras till:
Egeninsatser: Vid ansökningar hos externa källor, exempelvis stiftelser som kräver egeninsats,
kan medel från Sverok finansiera hela eller delar av den krävda egeninsatsen.
2. Följande punkt läggs till under ‘Meriterande egenskaper hos projekt’:
Projektet delfinansieras till minst hälften från källor som inte är Sveroks projektbidrag.

Verksamhetsplan för Sverok GävleDala 2016
Distriktet skall kontinuerligt följa utvecklingen inom ”Respect All, Compete” och arbeta för att stärka
Gävle-Dalaområdet inom e-sportsvärlden.
Fortsätta söka 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 är en viktig part i det 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.
Söka landstingsbidrag från Landstinget Dalarna och Region Gävleborg.
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.
Ha löpande kontakt med studieförbunden och prata om deras möjligheter att stötta spelhobbyn.
Ta fram en mall eller ett exempel på en projektbidragsansökan, komplett med budget, för att
underlätta för föreningar när de söker pengar från distriktet.
Ta fram en uppdaterad version av distriktets stadgar till hemsidan.

Budgetförslag för Sverok GävleDala 2016
Observera att utöver denna årsbudget har distriktet c:a 150 000 kr på konto som sparas för
verksamhetsår 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.
Då kostnaden för distrikten att närvara på konferenser anordnade av Sverok Riks har ökat i kostnad så
har även budgeten för dessa fått öka
Budgeterade intäkter
Landstinget Dalarna

90 000 kr

Region Gävleborg

100 000 kr

Summerade intäkter

190 000 kr

Budgeterade utgifter
Administration

5 000 kr

Porto (låna ut spel och prylar)

3 000 kr

Föreningsstöd
Föreningsstöd GameGrounds*
Investeringar i resurser att låna ut

117 000 kr
25 000 kr
2 000 kr

Styrelsemöten

10 000 kr

Styrelsevård

10 000 kr

Profilmaterial

5 000 kr

Årsmöte

5 000 kr

Distriktskonferenser

8 000 kr

Summerade kostnader
Årets resultat blir

190 000 kr
0 kr

*Ansökan inkom efter årsskiftet och avgående styrelse har inte formell rätt att ta beslut. Avgående styrelse
har gett prel. bifall och medel har betalats ut. Ansökan i sin helhet, samt beslutsunderlag finns årsmötet
tillhanda.

