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Fundament 

§ 1. Sverok GävleDala är ett av Sveroks distrikt. 

§ 2. Distriktets verksamhetsområde är Gävleborgs och Dalarnas län. 

§ 3. Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för 

sällskapsspel 

inom verksamhetsområdet. 

§ 4. Distriktet är religiöst och politiskt obundet. 

§ 5. Distriktet har sitt säte i Falun. 

§ 6. Distriktets verksamhetsår är från 1 januari till 31 december. 

Årsmötet 

§ 7. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. 

§ 8. Årsmötet ska hållas en gång per år i februari. 

§ 9. Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och 

valberedningen 

rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. 

§ 10. Till årsmötet får varje förening sända ombud beroende på hur många medlemmar som 

rapporterades till förbundet vid föregående års utgång: 

❏ 1 ombud för upp till och med 25 medlemmar 

❏ 2 ombud för 26 - 50 medlemmar 

❏ 3 ombud för 51-75 medlemmar 

❏ 4 ombud för 76 - 100 medlemmar 

❏ 5 ombud för 101 medlemmar och därutöver 

§ 11. Valbar till föreningsombud är inte distriktets styrelse, distriktets revisorer och 

distriktetsvalberedning. 

§ 12. Endast ombud är röstberättigade vid årsmötet. 

§ 13. Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse är sända till föreningarna senast fyra veckor 

före årsmötet. 

§ 14. Beslut i ärenden ej angivna i möteshandlingarna kräver tre fjärdedelars majoritet för att 

godkännas. 

§ 15. På årsmötet måste följande punkter tas upp. 

❏ Mötets öppnande 

❏ Mötets behörighet 



❏ Fastställande av röstlängd 

❏ Fastställande av dagordning 

❏ Val av mötesordförande 

❏ Val av mötessekreterare 

❏ Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 

❏ Verksamhetsberättelse 

❏ Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning 

❏ Revisionsberättelse 

❏ Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

❏ Motioner 

❏ Fastställande av verksamhetsplan 

❏ Fastställande av budget 

❏ Stadgemässiga val 

❏ Mötets avslutande 

§ 16. Årsmötet väljer en ordförande och en styrelse med mellan 4 till 8 ledamöter. 

§ 17. Årsmötet väljer en revisor och en suppleant. 

§ 18. Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som ej uppburit styrelseuppdrag 

under föregående verksamhetsår och ej kommer uppbära styrelseuppdrag under kommande 

verksamhetsår. 

§ 19. Årsmötet väljer tre valberedare varav en sammankallande. 

§ 20. Distriktets medlemmar och föreningar har rätt att lämna in motioner. För att tas upp på 

årsmötet ska motion ha inkommit senast 3 veckor innan årsmötet. 

§ 21. Ändring av stadgarna kräver likalydande beslut på två årsmöten, skilda i tiden av minst fyra 

veckor. 

§ 22. Extra årsmöten ska kallas av styrelsen närhelst denna finner så befogat, eller om tio 

föreningar skriftligen så kräver. 

§ 23. Extra årsmöten ska kallas av revisorn närhelst hen finner så befogat. 

Styrelsen 

§ 24. Styrelsen består av ordföranden och 4 till 8 ledamöter. 

§ 25. Styrelsen fördelar styrelsearbetat mellan sig. 

§ 26. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet. 

§ 27. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga styrelsemedlemmar kallats minst en vecka i förväg. 

§ 28. På styrelsemöten har ordföranden utslagsröst. 

Revisorerna 

§ 29. Revisorn granskar distriktets räkenskaper och handlingar, samt styrelsens generella arbete. 

Revisorn har rätt att begära, och utan dröjsmål få utlämnat, allt skriftligt styrelsematerial. 

§ 30. Det åligger revisorn att framlägga revisionsberättelse till årsmötet. 



§ 31. Revisorn har rätt att tolka stadgarna om stadgarnas betydelse är oklar. 

Valberedningen 

§ 32. Valberedningens har att framlägga förslag till de av stadgarna föreskrivna valen. 

Upplösning 

§ 33. Distriktet kan endast upplösas av Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbunds (Sverok) 

årsmöte. 

§ 34. Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Eventuellt 

kvarvarande tillgångar ska tilldelas det distrikt som det upplösande mötet ger i uppdrag att ta 

över distriktsverksamheten. Splittras länen upp i flera distrikt får det upplösande mötet besluta 

om hur kvarvarande tillgångar delas upp mellan distrikten. Om inget distrikt tar över 

distriktsverksamheten går kvarvarande tillgångar till det ändamål som upplösande möte 

bestämmer. 

§ 35. Till likvidator bör distriktets revisor utses. 

 

 


