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Verksamhetsplan år 2003-2004 
 
Sverok GävleDala är ett distrikt inom Sveriges Roll- och Konfliktspelförbund, och organiserar alla 
föreningar i Dalarnas och Gävleborgs län. Distriktets brukare och intressenter (för vem/vilka finns 
vi till) är: 

• Föreningarna 
• Myndigheter som är bidragsgivare 
• Potentiella bidragsgivare 

 
Våra Huvudprocesser (vad gör vi för att skapa värde för våra brukare; process = kedja av 
aktiviteter): 

• Stödja föreningarnas aktiviteter ekonomiskt (projektfond, konvent mm) 
• Informera omvärlden (hjälpa föreningar värva medlemmar, bilda opinion) 
• Skapa kontakter mellan föreningarna i distriktet (utbildning, utbyte, samarrangemang, 

demokrati) 
• Ge administrativt support till föreningarna (blanketter, myndigheter, utskick mm) 
Huvudprocesserna är det vi huvudsakligen gör för att skapa nöjda brukare. Utöver dessa finns ett 
antal stödprocesser (ex. administrativ service till styrelsen, ledning, städning av lokaler, drift av 
hemsida mm) som behövs för att allt ska funka. De har sina ”kunder” i huvudprocesserna; alltså: 
de behövs för att huvudprocesserna ska fungera. 

 
För att distriktet ska fungera och på ett aktivt sätt kunna stödja föreningarna, behöver distriktet aktiva 
och engagerade människor i styrelsen och i stödfunktioner. För att det i sin tur ska fungera och vara 
stabilt över tiden behövs en basstruktur med kanslilokal, bokföringsrutiner, informationskanaler och 
kontakter och erfarenhetsutbyten mellan distriktet och med riksförbundet centralt. 
 
Nedan presenteras verksamheten under sex rubriker. 
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1. Administration, kansli och styrelsearbete 
Styrelsearbetet ska fokusera på att genomföra fler medlemsinriktade aktiviteter, samt att involvera 
föreningsaktiva i distriktsarbetet och därigenom ge utrymme för ledarutveckling. Den nya 
kanslilokalen ska hållas öppet regelbundet för spontana besök och viss telefontid. Att göra 
förtroendeuppdrag inom distriktet populära och efterfrågade är viktigt för kvaliteten på verksamheten 
och förmågan att locka nya människor att engagera sig. Därför bör strukturer och hjälpmedel för 
styrelseledamöterna skapas, t.ex. styrelsepärm, utbildning mm, men även att vikt läggs vid avtackning, 
diplom och liknande symbolhandlingar. 
 
Aktiviteter: 

• Styrelsemöten 6-8 gånger under året 
• Öppet kansli 
• Styrelsepärm 
• Rutiner för avtackning och ceremoni 
• Styrelsevård 

 
Mål: 
Att ha kansliet öppet regelbundet varje månad. 
 
 
 

2. Demokrati 
Årsmöte och föreningsmöte är ryggraden i distriktets styrning och interna demokrati. Att förbättra 
årsmötets utformning, planering och genomförande är därför viktigt. Likaså att föreningskontakterna 
avgörande för föreningarna distriktets existensberättigande och fortlevnad. 
 
Tidigare års telefonkampanjer där alla föreningar kontaktas av distriktsstyrelsen har gett ett mycket 
positivt resultat, varför telefonkontakter bör tas även detta år. För att stödja föreningarna och 
informera om distriktets verksamhet ska styrelsen och distriktsfunktionärer aktivt besöka olika 
föreningsaktiviteter. 
 
Det finns en stor efterfrågan kring hur man driver en förening både formellt och demokratiskt. 
Därför ska föreningsledarkurser anordnas under året, med fokus på att leda och driva en förening. 
 

• Aktivt besöka föreningsaktiviteter 
• Anordna föreningsledarkurser med fokus på styrelsekunskap 

 
Mål:  
Att delta på minst fem föreningsaktiviteter för att informera under året. 
Att genomföra minst två föreningsledarkurser. 
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3. Information 
Nyhetsbrevet ska utvecklas och komma mer regelbundet, för att på ett klart och tydligt sätt informera 
om vad som händer i distriktet och bland föreningarna. Olika försök med upplägg, redaktionoch 
layout bör göras för att hitta en form som passar medlemmarna. 
 
Ett bra informationsmaterial och en matrikel över alla föreningar ska tas fram. Distriktet ska vara 
aktivt under nationella spelveckan och försöka engagera ännu fler föreningar än i tidigare års 
verksamhet. 
 

• Nyhetsbrev 4 ggr/år 
• Infokit 
• Välkomstinformation till alla nya föreningar 
• Aktiviteter under nationella spelveckan 
• Matrikel 
• Informationsträffar för t.ex. organisationer, företag, föräldrar och intresserade privatpersoner 
 

 
Mål:  
Att fyra nyhetsblad till föreningarna publiceras under verksamhetsåret  
Att tio föreningar genomför aktiviteter under nationella spelveckan  
 
 
 

4. Förbundet 
Förbundets struktur, inställning och mål med distriktsverksamheten är oklart. Distriktet skall därför 
verka för en utveckling och ett tydliggörande i dessa frågor, samt gemensamma stadgar för alla 
distrikt. 
 
Förbundet har förhållandevis nyligen antagit en ny grafisk profil. Denna är endast sporadiskt 
genomförd, och saknar mallar och riktlinjer för distriktsverksamheten. Distriktet skall därför verka för 
att en grafisk profil genomförs konsekvent i förbundet och distriktet. 
 
Ett aktivt engagemang på ett nationellt plan inom Sverok är en garant för att distriktets föreningar får 
information och möjlighet att påverka organisationens utveckling. Distriktens främsta arena för detta 
är deltagande i de distriktsträffar, slag, som anordnas av förbundsstyrelsen. Dessa har visat sig vara 
både intressanta och utvecklande, varför distriktet även fortsättningsvis bör vara aktiva på denna 
plattform. 
 
Mål:  
Att till riksmötet presentera förslag på gemensamma stadgar för Sveroks distrikt 
Att genomföra en grafisk profil konsekvent i distriktets verksamhet 
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5. Aktiviteter 
Av distriktets tre län genomförs det minsta antalet större aktiviteter i Hälsingland. Disktriktat skall 
därför genomföra en ”Operation Hälsingland” och samla föreningarna där och tillsammans diskutera 
behov och önskemål, samt göra en handlingsplan för de fortsatta aktiviteterna. 
 
Ett stort intresse för kurser inom ett flertal områden har visat sig. Distriktet skall därför ge möjlighet 
till anordnanden av ungdomsledarkurser inom t.ex. spelledning, figurmålning och lajv.  
 
Förra årets satsning på föreningsträffar där olika föreningar får byta erfarenheter och diskutera 
samarbetsmöjligheter var mycket lyckad. Fler träffar har efterfrågats och distriktet bör under året 
genomföra minst en föreningsträff. 
 
Mål: 
Att genomföra ”Operation Hälsingland” tillsammans med de lokala föreningarna 
Att anordna minst två ungdomsledarkurser 
 
 
 

6. Projektfond 
Genom att aktivt stödja olika föreningars större projekt kommer fler och större projekt att kunna 
drivas inom distriktets gränser. Stöd kommer att kunna ges dels genom finansiellt stöd, dels genom 
att erbjuda kompetens och erfarenhet. Distriktet har för detta ändamål upprättat en projektfond med 
regler som fastställts av styrelsen. Ur fonden finns även möjlighet att söka medel för att driva en 
föreningslokal. 
 
Mål:  
Att ge minst fyra föreningar möjlighet att driva projekt med stöd från distriktets projektfond 
 
 
 
 


