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Protokoll  
Årsmöte Sverok GävleDala 2004 
 
Datum:  2004-09-18 
Plats:  Gävle, distriktets kansli 
Närvarande: Se röstlängden.  
  
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
I egenskap av ordförande för Sverok GävleDala förklarade Maria Myhr mötet öppnat. 
 
§ 2 Mötets behörighet 
Mötet fanns behörigt. 
 
§ 3 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes. Röstlängden är bifogad. Mötet gav gästerna rätt att yttra sig. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.  
 
§ 5 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän 
tillika rösträknare 
Till mötesordförande valdes Michael Bjurshagen.  
Till mötessekreterare valdes Jesper Jansson.  
Till justeringsmän valdes Johan Dahlberg och Robert Eriksson. 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse 
Maria Myhr gick igenom verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 
Verksamhetsberättelsen är bifogad. 
 
§ 7 Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning 
Jesper Jansson gick igenom den ekonomiska berättelsen. Den ekonomiska berättelsen lades till 
handlingarna. Den ekonomiska berättelsen är bifogad. 
 
§ 8 Revisionsberättelse  
Jesper Jansson läste upp revisionsberättelsen från Elin Gullberg Bohlin och Anders Wänn. Mötet 
beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelsen är bifogad. 
 
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
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§10 Motioner 
Inga motioner hade inkommit. 
 
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan 2004-2005 
Maria Myhr gick igenom den avgående styrelsens förslag till verksamhetsplan. Verksamhetsplanen 
godkändes av mötet. Verksamhetsplanen är bifogad. 
 
§12 Fastställande av budget 2004-2005 
På grund av viss osäkerhet vad gäller utbetalningar från Sverok riks och Landstinget Gävleborg har 
ingen budget för kommande år lagts upp. Kassör Jesper Janssons förslag var att ge nästa års styrelse 
uppdraget att utarbeta en budget för kommande år. Mötet beslutade i enlighet med detta. 
 
§13 Stadgemässiga val 
a) Till ordförande valdes Peter Engström. 
b) Till styrelse valdes: 
Jonas Nordlander 
Tommy Isacsson 
Johan Dahlberg 
Anders Ekman 
Mikael Sundberg 
Rickard Åslund 
Erik Hedberg 
c) Till revisorer valdes: 
Jesper Jansson, suppleant: Maria Myhr (dessa reviderar inte perioden mellan verksamhetsårets slut 
och årsmötet) 
Michael Bjurshagen, suppleant: Tobias Nilsson 
d) Till valberedning valdes: 
Erik Sjöblom 
Pär Jonsson 
Jonas Olsson 
 
§14 Övriga frågor 
a) Maria Myhr ställde ett förslag om att ändra distriktets verksamhetsår från september-augusti till 
augusti-juli.  
 
Yrkande: 
- §6 i stadgarna ändras från ”Distriktets verksamhetsår är från 1 september till 31 augusti” till ”Distriktets 
verksamhetsår är från den 1 augusti till den 31 juli.” 
- §8 i stadgarna ändras från ”Årsmötet ska hållas en gång per år sista eller näst sista helgen i september” till 
”Årsmötet ska hållas en gång per år sista eller näst sista helgen i augusti”. 
 
Årsmötet antog Marias yrkande. Förslaget skall behandlas en andra läsning vid nästkommande 
årsmöte. 
 
b) Anders Ekman önskade synpunkter på hur distriktets hemsida ska utformas i framtiden. 
 
c) Avtackning: 
- Maria Myhr avtackade den avgående styrelsen och överlämnade diplom 
- Henrik Nordin avtackade Maria Myhr för hennes tid som ordförande 
- Jesper Jansson överlämnade den traditionella kassörsväskan till Jonas Nordlander. 
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§17 Mötets avslutande 
Michael Bjurshagen överlämnade med Maria Myhs hjälp klubban till Peter Engström. Peter tackade 
och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet:    
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Jesper Jansson, mötessekreterare  Michael Bjurshagen, mötesordförande 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
 
…………………………………………  ………………………………………… 
Johan Dahlberg, mötesjusterare  Robert Eriksson, mötesjusterare
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Röstlängd 
Henrik Nordin BLEA 
Josefin Bergström FSF Alpha 
Jonas Nordlander Föreningen DalCon 
Petros Pavlidis Gävle Warhammerförening 
Andreas Källqvist Kandelaber 
Olof Bjerkman SF Alpha 
Sofie Bohlin        ” 
Klas Eurenius       ” 
Rickard Söderberg       ” 
Maria Myhr  XetroV 
 
Gäster 
Magnus Carlsson 
Erik Hedin 
Erika Lövström 
Jon Nilsson 
Andreas Svedin 
 
Styrelsen 
Elin Gullberg Bohlin 
Tomas Hylander  
Maria Myhr 
Henrik Nordin 
Cristoffer Wiker 
 
Notering: Gävle Warhammerförening har inga medlemmar rapporterade. Petros Pavlidis intygade att 
föreningen har 5 medlemmar. Maria Myhr valde att godkänna honom som ombud men kommer att 
kontrollera uppgifterna. 
 



Närvarolista Sverok GävleDala årsmöte 2004-09-18

# Ombuds namn Förening tillåtna ombud medl.antal
1 Josefin Bergström SF Alpha 0 51-75
2 Robert Eriksson SF Alpha 0 51-75 justeringsman och rösträknare
3 Petra Nordlander Onsdagen 2 46(46)
4 Adam Nilsson DC Ormbär 2 36(35)
5 Rommel Rached DC Ormbär 2 36(35)
6 Anders Ekman Gyllene Hjorten 0 26-50
8 Erik Andersson Rohans ryttare 1 9(9)
9 Peter Engström Gyllene Hjorten 0 26-50

10 Mikael Sundberg Gävle Lajvforum 1 14(10)
11 Erik Sjöblom Stormens öga 0 100+
12 Jonas Olsson Stormens öga 0 100+
13 Pär Jonsson Stormens öga 0 100+
14 Oskar Hanska Stormens öga 0 100+
15 Evelina Östberg Stormens öga 0 100+
16 Tobias Andersson Golden Dragon 1 10(10)

# Övriga namn Förening
1 Tommy Isaksson Stormens öga
2 Zachariae Coste Golden Dragon
3 Johan Dahlberg Gyllene Hjorten justeringsman och rösträknare
4 Jesper Jansson Avgående styrelse
5 Jonas Nordlander Avgående styrelse
6 Maria Myhr Avgående styrelse
7 Mats Sjögren Avgående styrelse
8 Henrik Nordin Avgående styrelse
9 Tomas Hylander Avgående styrelse

10 Michael Bjurshagen Sverok Svealand Årsmötets ordförande
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Verksamhetsberättelse 
Sverok GävleDala 2003-2004 
 
Berättelsen omfattar Sverok GävleDalas verksamhet under perioden 
2003-09-01 – 2004-08-31. 
 
 

1. Administration, kansli och styrelsearbete 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av:  
Ordförande:   Maria Myhr 
Vice ordförande:  Henrik Nordin   
Sekreterare:   Magnus Karlsson (2003-09-01 – 2003-12-31),  
  Mats Sjögren (2004-06-19 – 2004-08-31) 
Kassör:   Jesper Jansson 
Ledamöter:   Fredrik Dahlberg (2003-09-01 – april 2004), lokalansvarig 

Tomas Hylander, webbansvarig 
Jonas Nordlander, kursansvarig 
Magnus Bredberg, slagansvarig, lokalansvarig 
Olof Altner, föreningsansvarig 
 

 
Övriga förtroendevalda och ämbetsmän 
Revisorer:  Elin Gullberg Bohlin 
  Anders Wänn 
Revisorssuppleanter: Cristoffer ”Stoffe” Wiker  
  Jonne Berndtsson 
Valberedning 
sammankallande: Petros Pavlidis (2003-09-01 – maj 2004) 
ledamöter:  Andreas Hallqvist 
  Erik Hedin 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har, exklusive årsmöte, haft stadgeenliga styrelsemöten vid 10 tillfällen, med Gävle och 
Falun som orter. Även ett extrainsatt årsmöte har hållits i Gävle. 
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Kanslilokal 
De nya lokalerna på Vågskrivargatan i Gävle har målats om och nya möbler har köpts in. Utrustandet 
fortlöper. Ett bokningssystem för Internet har tagits fram men ej tagits i bruk. 
 
Mål:  
Att ha kansliet öppet regelbundet varje månad. 
Kansliet har inte varit öppet regelbundet, däremot har medlemmar kunnat besöka spellokalerna i och 
med att SF Alpha haft öppet hus varje tisdag och första helgen varje månad. 
 
 

2. Demokrati 
 
Årsmöte 
Årsmöte har hållits samt ett extrainsatt då vakanta styrelseposter tillsattes. 
 
Kontakt 
Förfrågningar både från föreningar och från personer utanför Sverok har inkommit till styrelsen. 
Samtliga har fått svar. 
Föreningskontakt har genomförts även i år men alla föreningar har inte blivit kontaktade. 
 
Mål: 
Att delta på minst fem föreningsaktiviteter för att informera under året. 
Att genomföra minst två föreningsledarkurser. 
Styrelsen har varit representerad på två föreningsaktiviteter. 
En föreningsledarkurs planerades men ställdes in på grund av för få anmälda. 
 
 

3. Information 
 
Informationsmaterial. 
Lajvinformationsbladet har färdigställts och lagts ut på hemsidan. Infokit har inte tagits fram. 
Välkomstinformation till nya föreningar har tagits fram men inte skickats ut. 
 
Hemsidan 
Arbetet med hemsidan har fortsatt, en ny hemsida är under konstruktion. Styrelsemötenas datum har 
anslagits på hemsidan och på distriktets forum på Sveroks hemsida. En e-postlista för distriktets 
föreningar har arbetats fram men ej tagits i bruk. 
 
Mål: 
Att fyra nyhetsblad till föreningarna publiceras under verksamhetsåret. 
Att tio föreningar genomför aktiviteter under nationella spelveckan. 
 
Fyra nyhetsbrev har publicerats, innehåll och upplägg är under bearbetning. 
Upp till tio föreningar var aktiva under Nationella Spelveckan 2003. Ordförande Maria Myhr deltog 
som gästföreläsare om rollspel i skolan på en träff för lärare och andra intresserade. Träffen 
anordnades på Falu Stadsbibliotek i föreningen XetroV:s regi. 
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4. Förbundet 
 
Slag 
Styrelsen och distriktet har varit representerad på några av distriktsträffarna som förbundet ordnar, så 
kallade slag. 
 
Mål: 
Att till riksmötet presentera förslag på gemensamma stadgar för Sveroks distrikt. 
Att genomföra en grafisk profil konsekvent i distriktets verksamhet. 
På Överslaget i Örnsköldsvik fanns styrelsen representerad och där diskuterades gemensamma 
stadgar och styrelsen framförde sina åsikter, men inget förslag lades fram på riksmötet. Inslaget i 
Mockfjärd besöktes av delar av styrelsen. Styrelsen har tagit fram svarta tröjor med distriktslogotypen 
i rött. 
 
 

5. Aktiviteter 
 
Mål: 
Att genomföra ”Operation Hälsingland” tillsammans med de lokala föreningarna. 
Att anordna minst två ungdomsledarkurser. 
Kontakt har etablerats med HUT (Hudiksvalls Ungdomsteater) och en spelhelg planeras där 
distriktsstyrelsen kommer att genomföra en intresseträff för föreningar som vill verka för ett aktivare 
Hälsingland. 
En mediahanteringskurs med goda vitsord hölls på våren. 
 
 

6. Projektfond 
 
Mål: 
Att ge minst fyra förenignar möjlighet att driva projekt med stöd från distriktets projektfond. 
Under verksamhetsåret har ZAP, Draco Argentus och SillyCon beviljats medel ur projektfonden. 
 
 

Ekonomi 
 
Distriktets ekonomi har under året varit stabil med återigen aningen blygsam.  
 
Intäkter 
Intäkterna har varit ungefär i nivå med budget och planering, dock har intäktskällorna förändrats. 
Mot det förväntade och lågt räknade landstingsbidraget på totalt 300 000 kr har distriktet under 
verksamhetsåret fått 70 000 kr. Nu återstår dock att se vilket slutgiltigt bidrag som ges från 
Landstinget Gävleborg för hela 2004, där beslut fortfarande väntas. Det hela har dragit ut på tiden då 
landstinget och distriktet diskuterat Sveroks former för medlemsredovisning och har vi på ett adekvat 
sätt kan fastställa hur många medlemmar som är bosatta i länet. Landstinget i Dalarna har beviljat 
administrativt bidrag på 40 000 kr, en ökning från föregående år. En framgång i arbetet med 
landstingsbidragen skulle bara det enskilt viktigaste för att distriktet ska kunna skapa en meningsfull 
verksamhet gentemot medlemsförningarna. 
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Den stora intäktsposten kommer från Sverok Riks, i enlighet med riksmötetsbeslutet om ekonomisk 
grundgaranti för alla distrikt, där varje distrikt skall ha minst 100 000 kr att röra sig med under 
kalenderåret. Avstämning skulle ske mot det landstingsbidrag distriktet uppburit under året. Sverok 
GävleDala fick för 2003 totalt 50 000 kr i grundgaranti 
 
Bland intäkterna återfinns också hyror för den delade kansli- och spellokalen. Dessa intäkter matchas 
av motsvarande kostnader för lokalens hyra. 
 
Kostnader 
Bland kostnaderna hittar vi hyra för distriktets kansli, mindre förbruknings- och driftskostnader samt 
en stor post med resekostnader. Denna innefattar resor för ombud till årsmöte, styrelseresor och slag. 
Inga arvoden har betalats ut under året, däremot har distriktet stått för fika och mat vid årsmöten och 
styrelsemöte. Kostnaderna för kansliet har etablerat sig på en förväntad och rimlig nivå. Mindre 
investeringar har gjorts i möbler och trivselinventarier. Nytt för året är också nyhetsbrevet, som 
tryckts och distribuerats till alla föreningar i distriktet. 
 
Resultat 
Distriktets resultat för året är 21653,43 kr, vilket motsvarar +13,8% av omsättningen. Detta är 
önskvärt då föregående år visade underskott och distriktet nu får möjlighet att återbetala de lån till 
Sverok Riks som finns. 
 
Balansposter 
Inga nya långfristiga skulder har tillkommit under året, och alla långfristiga fordringar har inbetalats 
enligt plan och är i och med det nya året helt avslutade (slutreglering sker under början av september 
månad). 
 
Under kontot ”Personliga förskott” förs kontantutlägg till styrelseledamöter eller funktionärer i 
distriktet. Utläggen skall redovisas mot kvitton eller återbetalas. Kontot är därför upptaget under 
omsättningstillgångar i balansräkningen. 
 
 
 
Gävle den 17 september 2004 
 
Styrelsen för Sverok GävleDala 
 
genom 
 
 
 
Maria Myhr   Jesper Jansson 
Ordförande   Kassör 
 
 



Sverok GävleDala Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

1388 Långfristiga fordringar 7 926,50 -5 000,00 2 926,50
S:a Anläggningstillgångar 7 926,50 -5 000,00 2 926,50

Omsättningstillgångar
1510 Kundfordringar 7 900,00 29 300,00 37 200,00
1520 Personliga förskott 3 250,00 -2 846,00 404,00
1910 Kassa 0,00 26,00 26,00
1930 Bankkonto 21 892,39 8 796,43 30 688,82
S:a Omsättningstillgångar 33 042,39 35 276,43 68 318,82

S:A TILLGÅNGAR 40 968,89 30 276,43 71 245,32

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital -7 511,89 -21 653,43 -29 165,32
S:a Eget kapital -7 511,89 -21 653,43 -29 165,32

Långfristiga skulder
2399 Långfristiga skulder -25 000,00 0,00 -25 000,00
S:a Långfristiga skulder -25 000,00 0,00 -25 000,00

Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -8 457,00 -5 064,00 -13 521,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter 0,00 -3 559,00 -3 559,00
S:a Kortfristiga skulder -8 457,00 -8 623,00 -17 080,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -40 968,89 -30 276,43 -71 245,32

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Perioden

Rörelsens intäkter
3110 Landstingsbidrag 70 000,00
3120 Sverok intäkter 50 000,00
3811 Uthyrning av lokaler 36 000,00
S:a Rörelseintäkter 156 000,00

Direkta kostnader
4010 Inköp av varor och tjänster -5 000,00
4110 Projektbidrag -2 900,00
S:a Direkta kostnader -7 900,00

Bruttovinst 148 100,00

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -66 000,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal -9 639,00
5070 Reparationer hyrd lokal -3 044,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal -500,00
5410 Förbrukningsinventarier -3 895,00
6110 Kontorsmaterial -1 218,00
6150 Trycksaker -9 056,00
6211 Telefon -3 797,00
6250 Porto -3 904,00
6390 Övr kostnader -4 559,00
6570 Bankkostnader -2 270,00
6610 Redovisningskostnader -1 250,00
S:a Övriga externa kostnader -109 132,00

Personalkostnader
7340 Resor -9 499,00
7400 Förtäring -7 826,00
S:a Personalkostnader -17 325,00

Rörelseresultat 21 643,00

Finansiella poster
8300 Ränteintäkter 10,43

Resultat efter finansiella poster 21 653,43

Beräknat resultat 21 653,43

8999 Redovisat resultat -21 653,43



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: 10 "Styrelse och adm"
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Perioden

Rörelsens intäkter
3811 Uthyrning av lokaler 36 000,00
S:a Rörelseintäkter 36 000,00

Bruttovinst 36 000,00

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -66 000,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal -9 639,00
5070 Reparationer hyrd lokal -3 044,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal -500,00
5410 Förbrukningsinventarier -3 895,00
6110 Kontorsmaterial -934,00
6211 Telefon -3 797,00
6250 Porto -1 100,00
6390 Övr kostnader -525,00
6570 Bankkostnader -2 270,00
6610 Redovisningskostnader -1 250,00
S:a Övriga externa kostnader -92 954,00

Personalkostnader
7340 Resor -2 032,00
7400 Förtäring -4 689,00
S:a Personalkostnader -6 721,00

Rörelseresultat -63 675,00

Resultat efter finansiella poster -63 675,00

Beräknat resultat -63 675,00



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: 20 "Demokrati"
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Perioden

Övriga externa kostnader
6250 Porto -1 225,00
S:a Övriga externa kostnader -1 225,00

Personalkostnader
7340 Resor -1 961,00
7400 Förtäring -207,00
S:a Personalkostnader -2 168,00

Rörelseresultat -3 393,00

Resultat efter finansiella poster -3 393,00

Beräknat resultat -3 393,00



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: 30 "Information"
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Perioden

Övriga externa kostnader
6150 Trycksaker -9 056,00
S:a Övriga externa kostnader -9 056,00

Rörelseresultat -9 056,00

Resultat efter finansiella poster -9 056,00

Beräknat resultat -9 056,00



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: 40 "Förbundet"
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Perioden

Personalkostnader
7340 Resor -1 596,00
S:a Personalkostnader -1 596,00

Rörelseresultat -1 596,00

Resultat efter finansiella poster -1 596,00

Beräknat resultat -1 596,00



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: 50 "Aktiviteter"
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Perioden

Övriga externa kostnader
6110 Kontorsmaterial -284,00
6250 Porto -1 579,00
S:a Övriga externa kostnader -1 863,00

Personalkostnader
7340 Resor -3 910,00
7400 Förtäring -2 930,00
S:a Personalkostnader -6 840,00

Rörelseresultat -8 703,00

Resultat efter finansiella poster -8 703,00

Beräknat resultat -8 703,00



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: 60 "Projektbidrag"
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Perioden

Direkta kostnader
4110 Projektbidrag -2 900,00
S:a Direkta kostnader -2 900,00

Bruttovinst -2 900,00

Rörelseresultat -2 900,00

Resultat efter finansiella poster -2 900,00

Beräknat resultat -2 900,00



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 04-09-21

PreliminärRäkenskapsårets början: 03-09-01 Senaste vernr: 102
Resultatenhet: 70 "Övrigt"
Period: 03-09-01 - 04-08-31

Perioden

Direkta kostnader
4010 Inköp av varor och tjänster -5 000,00
S:a Direkta kostnader -5 000,00

Bruttovinst -5 000,00

Övriga externa kostnader
6390 Övr kostnader -4 034,00
S:a Övriga externa kostnader -4 034,00

Rörelseresultat -9 034,00

Resultat efter finansiella poster -9 034,00

Beräknat resultat -9 034,00
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Verksamhetsplan år 2004-2005 
 
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 bör under året fokusera på att göra styrelsen till ett redskap för distriktet. Styrelsen bör 
därför sträva efter att hålla kansliet öppet vissa tider, ha ett fungerande kommunikationssystem för 
kontakt med föreningarna samt involvera föreningsaktiva i styrelsearbetet. Kansliet med tillhörande 
spellokaler ska fortsätta rustas och underhållas, och lokalerna ska enkelt kunna bokas via hemsidan. 
För att underlätta för nästkommande styrelser ska styrelsepärmen, där information om olika 
arbetsuppgifter och värdefulla kontakter samlas, uppdateras kontinuerligt. För att styrelsens 
engagemang inte ska mattas av bör styrelsevård bedrivas mellan varven. 
 
 
2. Demokrati 
Årsmötet är föreningarnas viktigaste tillfälle att påverka vad som ska hända i distriktet. Styrelsens 
uppgift är att mötets utformande, planering och genomförande är till största möjliga gagn för 
föreningarna. Telefonkontakt med föreningarna är mycket värdefull och bör om möjligt genomföras 
två gånger per år. Styrelsen ska besöka och delta på olika föreningsaktiviteter för att visa sitt 
engagemang och intresse samt fördjupa kontakten med föreningarna. Föreningsledarkurser med 
tonvikt på att leda och driva en förening bör anordnas. 
 
 
3. Information 
Styrelsen ska i största möjliga mån informera allmänheten samt kommuner och olika organisationer 
om distriktets verksamhet. Informationsmaterial om distriktet och spelhobbyn att dela ut till 
exempelvis media, skolor och andra intresserade ska tas fram. Informationsblad, t ex om hur man 
arrangerar en spelhelg, bör tas fram. Styrelsen ska finnas representerad på föreningsaktiviteter under 
Nationella Spelveckan för att informera om distriktets verksamhet. Styrelsen ska också erbjuda hjälp 
till föreningar som har för avsikt att bedriva utåtriktat verksamhet under NSV. Välkomstinformation 
ska skickas ut till alla nya föreningar. 
  En fungerande hemsida som uppdateras kontinuerligt är viktigt i kontakten med föreningarna och 
omvärlden. Därför ska hela styrelsen kunna uppdatera sidan. E-postlistan som tagits fram ska tas i 
bruk och kunna användas av såväl föreningar som enskilda (en särskild e-postlista för styrelsen finns 
redan). En policy för hemsidan och e-postlistorna ska arbetas fram för att undvika problem. 
Nyhetsbrevet ska komma ut regelbundet och om ekonomin tillåter (sponsring och/eller annonsering 
bör diskuteras) kunna ges ut till enskilda i distriktet. 
 
 
4. Förbundet  
Styrelsen bör delta på de av förbundet och distrikten anordnade distriktsträffarna eftersom detta ger 
värdefullt utbyte av erfarenheter och tankar, och dessutom ger ny energi i styrelsearbetet. 
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5. Aktiviteter 
Gävleborgsbaserade föreningar ska beredas möjlighet att söka pengar från Landstinget Gävleborg för 
att genomföra ungdomsledarkurser. Styrelsen ska också anordna kurser såsom spelledarkurser, 
sminkkurser, ekonomikurser, arrangörskurser etc. Styrelsen ska aktivt medverka till att fler spelhelger 
och liknande träffar anordnas genom att erbjuda hjälp med samordning, kontakt, lokaler etc. 
Operation Hälsingland, som syftar till att främja föreningslivet i Hälsingland, ska fortsätta i första 
hand i form av en intresseträff i Hudiksvall, där distriktet ska finnas på plats för att prata om de lokala 
föreningarnas möjligheter och planer. 
 
 
6. Projektfond 
Föreningarna ska ha möjlighet att söka pengar från projektfonden. De ska också kunna ansöka om 
andra saker än pengar såsom hjälp med utskick, lån av materiel, kontaktuppgifter etc. Styrelsen ska se 
över bidragsansökningsdokumentet för att underlätta för föreningarna att söka bidrag. 




