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Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll     
 
§  1 Mötets öppnande 
 
Peter Engström, distriktets ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Mötets behörighet 
 
Peter Engström förklarade att kallelsen utgått för sent, men att detta berodde på att planer för ett 
gemensamt årsmöte tidigare gjorts upp tillsammans med Nedre Norrland, men att dessa i sista sekund 
backade ur, så att vi var tvungna att boka om lokaler och planera om all logistik. Denna information 
fanns även med i kallelsen. 
 
Möjligheten att kalla till ett nytt möte om en månad lades fram från styrelsens sida. 
 
Mötet beslutade 
- att anse mötet som behörigt. 
 
§  3 Fastställande av röstlängd 
 
Röstlängden lästes upp av Anders Ekman. 
 
Mötet beslutade 
− att godkänna röstlängden. 
− att röstlängden ska justeras löpande. 
− att adjungera samtliga närvarande som inte är valda till ombud. 

 
Bilagor 
1.   Röstlängd 
 
§  4 Fastställande av dagordningen 
 

Mötet beslutade 
− att godta den av styrelsen föreslagna dagordningen. 
− att dagordningen ska fastställas löpande. 
 
§ 5 Val av mötesordförande 
 
Styrelsen nominerade Aimée Kreuger som mötesordförande. 
 
Mötet beslutade 
− att välja Aimée Kruger till mötesordförande. 
 
Peter lämnade över ordförandeklubban till Aimée. 
 
§ 6 Val av mötessekreterare 
 
Styrelsen föreslog Anders Ekman till mötessekreterare. 
 
Mötet beslutade 
− att välja Anders Ekman till mötessekreterare. 
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§ 7 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare 
 
Rikard Åslund Tröger och Freddie Juza nominerade sig själva. Efter att Anders Ekman efterfrågat 
justerare som inte suttit i styrelsen nominerade Sonny Jakobsson och Erik Aronson sig själva. Rikard 
och Freddie drog tillbaka sina kandidaturer. 
 
Aimée efterfrågade en bisittare som kan sköta talarordningen. Rikard Årslund Tröger nominerade sig 
själv. 
 
Mötet beslutade 
− att välja Sonny Jakobsson och Erik Aronson till justeringsmän och tillika rösträknare. 
− att välja Rikard Åslund Tröger till bisittare. 
 
§ 8 Verksamhetsberättelse 
 

Anders Ekman föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
Cristoffer ”Stoffe” Wiker efterfrågade ett datum då terrängprojektet ska vara färdigt. Styrelsen lovade 
att ett sådant skulle komma upp på hemsidan. 
 
Mötet beslutade 
− att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
Bilagor 
2.   Verksamhetsberättelse 
 
§ 9 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning 
 
Jonas Nordlander, distriktets kassör, föredrog den ekonomiska berättelsen. 
 
Erik Andersson frågade om den stora behållningen från 2006 kan bli ett problem med landstingen. 
Styrelsen förtydligade att det inte finns några formella regler som förbjuder överskott, och att det 
finns en naturlig förklaring till överskottet då vi fick en stor del av bidraget från Gävleborg den sista 
december. 
 
Sonny Jakobsson frågade om vi spenderat pengar innan vi varit säkra på att få täckning för det från 
landstinget. Styrelsen svarade att så inte var fallet. 
 
Mötet beslutade 
− att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 
 
Bilagor 
3.   Ekonomisk berättelse 
4.   Resultaträkning 
5.   Balansräkning 
 
§ 10 Revisionsberättelse 
 
Maria Myhr, distriktets ena revisor, föredrog revisionsberättelsen. 
 



Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävleDala-distriktet  -  Årsmötesprotokoll 24/2 2007 
 

 

Justeras:  4 av 28 

Hon betonade att styrelsen inte gjort av med några pengar på en del budgetposter, medan man dragit 
över på andra. Speciellt posterna spelhelger, kurser och jämställdhet var oanvända. Hon invände 
också att detta på sätt och vis var förklarligt då vi haft betydligt mycket mer pengar att röra oss med 
än tidigare år, och posterna var relativt små. 
 
Hon anmärkte också att den skuld på drygt 2 000 kr som en tidigare styrelsemedlem har till distriktet 
ännu inte lämnats över till inkasso, och att korrekt förfarande inte följdes vid utbetalande av pengarna 
(vilket dock ej skedde detta verksamhetsår). Någon anledning att misstänka någon styrelsemedlem för 
att ha förskingrat pengarna betonade hon dock att det inte fanns. 
 
Att bättre framförhållning vad det gäller granskning och underskrifter av olika dokument också 
behövdes från styrelsens sida nämndes också. 
 
Fler kommentarer ska överlämnas till styrelsen i ett PM senare. 
 
Mötet beslutade 
− att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
Bilagor: 
6.   Revisionsberättelse 
 
§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 
På förfrågan förklarade Aimée Kreuger vad ansvarsfrihet innebär. 
 
Mötet beslutade 
- att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§ 12 Motioner 
 
a) Motion angående möteshandlingar 
 
Anders Ekman föredrog styrelsens motion angående möteshandlingar. 
 
Följande yrkanden inkom: 
1. att stadge § 13 istället ändras till ”Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse med de av 

styrelsen framtagna möteshandlingarna är sänd till föreningarna senast fyra veckor före årsmötet, 
och komplettering med därefter inkomna motioner är sänd till föreningarna minst två veckor 
innan årsmötet.” (Cristoffer Wiker) 

2. att möteshandlingar förtydligas till ”möteshandlingar, inklusive revisionsberättelse”. (Sonny 
Jakobsson) 

 
Cristoffer Wiker drog tillbaka sitt yrkande. 
 
Då motionen gäller en stadgeändring, kan den inte träda i kraft förrän likalydande beslut tagits på 
nästkommande årsmöte. 
 
Mötet beslutade 
- att avslå yrkande två, med fem röster mot två. 
- att anta motionen. 
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Bilagor 
7.   Motion angående möteshandlingar. 
 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan 
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplanen diskuterades i fyra mindre grupper, där åsikter och idéer 
kunde ventileras. Resultaten redovisades sedan inför mötet. En sammanfattning finns i Bilaga 11. 
 
Följande ändringsyrkanden inkom: 
1. att punkt tre, andra stycket, även ska inkludera personer med invandrarbakgrund. (David 

Johansson) 
2. att punkten ”Verka för förbättrat samarbete med Studiefrämjandet” läggs till stycke ett. (David 

Johansson) 
3. att punkten ”Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt” läggs till stycke ett. (Anders 

Ekman) 
4. att punkten ”Erbjuda kurser i föreningsdrift” läggs till stycke ett. (Erik Andersson) 
5. att punkten ”Verka för kontakt mellan föreningarna” läggs till stycke två. (Erik Andersson) 
6. att punkten ”Verka för samarbete mellan föreningar och andra organisationer, för att sprida 

hobbyn och göra saker roligare” läggs till stycke två. (Erik Andersson) 
7. att punkten ”Upprätta samarbete med fler bibliotek på samma eller liknande sätt som med Gävle 

Stadsbibliotek” läggs till stycke två. (Jon Back med diskussionsgrupp) 
8. att punkten ”Arbeta mer aktivt under året för att utbilda föreningsstyrelser och för att lättare få in 

föreningar som vill engagera sig i distriktets spelmarker.” läggs till stycke två. (Magnus Johansson) 
9. att GävleDala (distriktet) i samarbete med de två stora konventen (GothCon och LinCon) tar 

fram kompletta resepaket där resa, deltagaravgift mat och logi samkörs så att alla deltagare vid ett 
tidigt stadium snabbt kan se hur många/vilka som ska delta lätt kunna få en översikt av hela 
härligheten. Inte för att det bara ska finnas ett alternativ, men mera så att det finns 
flervalsalternativ. För att förenkla för medlemmarna samt jobba för en bredare gemenskap. 
(Cristoffer Wiker) 

 
Styrelsen drog tillbaka sitt förslag till verksamhetsplan, och lade istället fram ett nytt där flera 
yrkanden och kommentarer från gruppdiskussionerna hade skrivits in. Förslagsställarna till yrkande 
ett till åtta jämkade sig med styrelsens andra förslag. 
 
Följande ändringsyrkanden till styrelsens andra förslag till verksamhetsplan inkom: 
10. att lägga texten ”, samt i övrigt underlätta konventsbesöket för våra medlemmar.” till sista 

punkten, andra stycket. (Jon Back) 
11. att ändra punkt tre, andra stycket, till ”Diskutera och utreda former och åtgärder för att verka för 

ökad heterogenitet bland hobbyutövarna och ha som intention att underlätta för 
underrepresenterade grupper att ta plats inom verksamheten.” (Sonny Jakobsson) 

12. att ändra punkt tre, andra stycket, till ”Diskutera och utreda former och åtgärder för att verka för 
ökad heterogenitet bland hobbyutövarna och ha som intention att underlätta för 
underrepresenterade grupper att ta plats inom verksamheten, samt att påbörja det arbete i denna 
plan som går att genomföra redan i år.” (Jon Back) 

13. att styrelsen står för själva pappersarbetet när det gäller paketresor, medan frivilliga medlemmar i 
föreningarna och eventuella styrelsemedlemmar agerar som reseledare på plats. Detta för att göra 
det lite lätta för styrelsens medlemmar och för att låta andra kanske utveckla sina egenskaper som 
reseledare. (Magnus Johansson) 

 
Styrelsen och Cristoffer Wiker jämkade sig med Jon Backs yrkande nummer tio. 
 
Sonny Jakobsson jämkades sig med Jon Backs yrkande nummer tolv. 
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Magnus Johansson drog tillbaka sitt yrkande, för att istället lämna det som ett PM till styrelsen senare. 
 
Mötet beslutade 
− att avslå yrkande nummer tolv, med sju röster mot tre. 
− att anta styrelsens andra förslag till verksamhetsplan, med yrkande nummer tio inkluderat. 
− att lägga anteckningarna från gruppdiskussionerna till handlingarna. 
 
Bilagor 
8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 
9. Styrelsens andra förslag till verksamhetsplan 
10. Verksamhetsplan 2007 
11. Anteckningar från gruppdiskussionerna  
 
§ 14 Fastställande av budget 
 
Jonas Nordlander föredrog styrelsens förslag till budget. 
 
Jimmy Tissell frågade varför budgeten för lokal har höjts sedan 2006. Jonas Nordlander förklarade att 
det beror på att det gäller olika tidsperioder i de olika verksamhetsåren. 
 
På förfrågan förtydligade Jonas att vi inte vet hur mycket bidrag vi kommer få från Gävleborgs 
Landsting, och att budgeteringen är baserad på en uppskattning. 
 
Sonny Jakobsson frågade varför ”Eget kapital” fanns under rubriken ”Intäkter”. Jonas förtydligade att 
”Eget kapital” syftade på överskottet från 2006. 
 
Följande yrkanden inkom: 
1. att ändra posten ”Jämställdhet” till ”Jämlikhet” (Styrelsen) 
2. att ändra ”Eget kapital” till ”Överskott 2006” (Andreas Hallqvist) 

 
Styrelsen jämkade sig med båda yrkandena. Andreas Hallqvist lyfte styrelsens gamla förslag, och 
jämkade sig med yrkande två. 
 
Mötet beslutade 
− att anta yrkande ett, med åtta röster mot tre. 
− att anta styrelsens förslag till budget, med yrkande 1 och 2 inkluderat. 
 
Bilagor 
12.   Styrelsens förslag till budget 
13.   Budget 2007 
 
§ 15 Stadgemässiga val 
 
Lina Svensson, en av distriktets valberedare, föredrog valberedningens förslag. 
 
a) Styrelse 
 
Följande förslag inkom: 

1. Valberedningens förslag 
- Rikard Åslund Tröger  Ordförande 
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- Anders Ekman 
- Jonas Nordlander 
- Erik Andersson 
- Andreas Hallqvist 
- Johannes Johansson 
- Erik Turner 
- Tommy Flink-Saha 

2. Rikard Åslund Trögers och Johannes Johanssons förslag 
- Rikard Åslund Tröger  Ordförande 
- Anders Ekman 
- Jonas Norlander 
- Erik Andersson 
- Andreas Hallqvist 
- Johannes Johansson 
- Tommy Flink-Saha 
- Erik Aronson 
- Markus Linde 

 
De olika kandidaterna presenterade sig.  
 
Valberedningen jämkade sig med Rikards och Johannes förslag. 
 
Mötet beslutade 
− att anta förslag nummer två. 
 
b) Revisorer 
 
Följande förslag presenterades: 

1. Valberedningens förslag 
- Ulrika Wiborg-Östberg  Ordinarie 
- Lina Svensson Ordinarie 
- Cristoffer Wiker Suppleant 

2. Anders Ekmans förslag 
- Ulrika Wiborg-Östberg  Ordinarie 
- Lina Svensson Ordinarie 
- Jimmy Tisell Suppleant 

3. Peter Engströms förslag 
- Ulrika Wiborg-Östberg Ordinarie 
- Sonny Jakobsson Ordinarie 
- Lina Svensson Suppleant 
- Jimmy Tisell Suppleant 

 
Cristoffer Wiker drog tillbaka sin kandidatur. 
 
Valberedningen jämkade sig med Anders Ekmans förslag. 
 
Mötet beslutade 
− att anta förslag nummer två, med sju röster mot tre. 
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c) Valberedning 
 
Följande förslag lades fram: 

1. Valberedningens förslag 
- Peter Engström Sammankallande 
- Freddie Juza 

 
Följande tilläggsyrkanden lades: 
1. att ge valberedningen rätt att göra fyllnadsval. (Anders Ekman) 
2. att även välja Jon Back till valberedare. (Rikard Åslund Tröger) 

 
Valberedningen och Anders Ekman jämkade sig med Rikard Åslund Trögers förslag. 
 
Mötet beslutade 
− att anta valberedningens förslag, med yrkande två inkluderat. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
 
a) Studiefrämjandet 
 
David Johansson, som jobbar med Sverokfrågor för Studiefrämjandets distrikt Mitt, presenterade 
studiefrämjandets verksamhet, och uppmanade föreningarna att samarbeta med Studiefrämjandet. 
 
Mötet beslutade 
- att lägga ”Studiefrämjandet och Sverok i distrikt Mitt” till handlingarna. 

 
Bilagor 
14.   Studiefrämjandet och Sverok i distrikt Mitt 
 
b) ”Ett demokratidokument” 
 
Yrkandet diskuterades, och Cristoffer Wiker betonade att det främst rörde sig om ett dokument riktat 
till medlemmarna. 
 
Cristoffer Wiker yrkade 

1. att styrelsen tar fram material som förtydligar och förenklar för styrelsens och medlemmarnas 
förståelse för byråkratin och används i möten och arbete. Detta ska kunna användas av styrelsen 
i samband med årsmöten och i handlingar. 

 
Mötet beslutade 
- att anta yrkandet. 
 
c) Uppland 
 
Cristoffer Wiker presenterade sin motion angående Uppland, som handlade om att en utredning om 
distriktets gränser borde göras. 
 
Mötet beslutade 
- att anta motionen. 
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Bilagor 
15.   Motion angående Uppland 
 
d) Ordet fritt 
 
Jonas Nordlander meddelar att den som vill ha reseersättning kan vända sig till honom. 
 
Peter Engström informerade om boende, nycklar och middag. 
 
Aimée Kreuger berättade att det rika distriktet Sverok Stockholm hade köpt tärningar i diamant åt vår 
nya ordförande, men att dessa tyvärr blivit stulna av en mystisk kvinna med basker och orange slips. 
Tjuven tappade dock ett paket, som Aimée överlämnade till Rikard. Paketet visade sig innehålla 
distriktets banér, som Aimée inte hade en aning om hur den hade hamnat där. 
 
Lina Svensson och Anders Ekman överlämnade å styrelsens vägnar en ananas och ett paket med 
spelet ”Thurn and Taxis” till Peter Engström, som tack för hans tid som ordförande. 
 
Lina och Anders överlämnade även en blomma till Aimée som tack för att hon varit 
mötesordförande. 
 
Rikard Åslund Tröger meddelade att DM-final i Warhammer 40k kommer att spelas efter mötet. 
 
Jimmy Tissell meddelade att han tänker hålla i Warmachinespelande under den kommande 
spelhelgen. 
 
Lina Svensson meddelade att tårta kommer att serveras efter mötet till alla som tack för ett bra 
verksamhetsår med mycket aktivitet. 
 
§ 17 Mötets avslutande 
 
Aimée Kruger förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mötesordförande Vid protokollet 
 
 
……………………………………… …………………………………………… 
Aimée Kruger Anders Ekman 
 
 
Justerare (1) Justerare (2) 
 
 
……………………………………… …………………………………………… 
Sonny Jakobsson Erik Aronson 
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1. Röstlängd1. Röstlängd1. Röstlängd1. Röstlängd    
 
Namn Förening Funktion 
John Frölander Rohans Ryttare Ombud 
Jimmy Tisell Gävle Figurspelssällskap Ombud 
David Johansson Skattungbyns Spelförening Ombud (studiefrämjandet) 
Sonny Jakobsson Gyllene Hjorten Ombud 
Erik Andersson Gyllene Hjorten Ombud 
Peter Engström Gefle Esoteriska Sällskap Ombud (styrelse) 
Magnus Johansson AFRO Ombud 
Axel Josefsson AFRO Ombud 
Lina Svensson Rackil Ombud (valberedning) 
Jon Back Xetrov Ombud (styrelse) 
Cristoffer ”Stoffe” Wiker DalCon Ombud (revisorssuppleant) 
Erik Aronson Valhall Spelsällskap Ombud 
Markus Linde Avesta Airsoft Förening Ombud 
Tommy Flink-Saha Valhall Spelsällskap Observatör 
Christoffer Sörberg  Observatör 
Christoffer Karls Mora Rollspels Klubb Observatör 
Johannes Johansson  Styrelse 
Freddie Juza  Styrelse 
Anders Ekman  Styrelse 
Jonas Nordlander  Styrelse 
Rikard Åslund Tröger  Styrelse 
Andreas Hallqvist  Styrelse 
Aimée Kreuger  Mötesordförande 
Maria Myhr  Revisor 
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2. Verksamhetsberättelse 2006  
 

Landstingsbidrag  
Vi har jobbat mycket med att sätta oss in i landstinget Gävleborgs nya bidragsregler som till stor del 
är baserade på projekt, och även kommit med kommentarer och åsikter om dessa.  
 
Vi har blivit beviljade 85 000 kr från Dalarnas landsting för 2007, vilket är 10 000 kr mer än för 2006. 
Från Gävleborg har vi fått 249 613 kr, vilket är mycket mer än förut. För första året på länge har 
distriktet inte behövt någon ekonomisk grundgaranti från riks.  
 
Bussresorna  
Vi arrangerade 2 st bussresor för distriktets medlemmar. Den ena gick till Linköping under Lincon 
2006 och den andra gick till Göteborg för ett besök på Gothcon XXX. Intresset för bussaresorna var 
bra men vi lyckades tyvärr inte fylla dem helt.  
 
Påverkansarbete  
Vi har under året sammarbetet med Gävle Stadsbibliotek. De här köpt in rollspel för 7 500 kr, och 
även ett antal brädspel. Under Spelveckan invigdes rollspelshörnan med pompa och ståt, något som 
uppmärksammades i både lokaltidningar och TV. Under Spelveckan spelades det även brädspel på 
biblioteket, och lajvhobbyn visades upp för intresserade.  
 
Föreningsstöd  
Vi har beviljat ekonomiskt stöd till följande projekt:  

● Ett Terrängprojekt som genomförs av Dalcon och Rotmos i samarbete. Projektet skall 
resultera i att det ska finnas snygg och välgjord terräng för att spela figurspel med inom 
distriktet. Terrängen kommer att finnas att låna för alla föreningar när den är färdigställd.  

● Avesta Airsoft Föreningen arrangerade airsoftspelet "Operation Diamondmine 3" (OPDM3), 
ett 24 timmarsspel som på ett seriösare sätt kombinerade levande rollspel och airsoft. Det 
blev lyckat och lockade över 100 deltagare.  

● Lajvet "Objudna Gäster", som arrangeras av Draco Argenteus har beviljats stöd, som dock 
kommer falla inom nästa verksamhetsårs budget.  

 
Konvent och distriktsmästerskap  
I ett led att knyta nya band mellan föreningarna i distriktet så har vi under året startat 
(förhoppningsvis) årliga distriktsmästerskap i olika spel. Det var i år på prov för att prova regler som 
har tagits fram för detta och för att pejla intresset. Ett antal kvalspel hölls under året på olika konvent 
och andra tillställningar, och finaler kommer att hållas på årsmötet.  
 
Vi har besökt en rad olika konvent under året och där visat upp distriktet, lånat ut brädspel och 
terräng samt hållt DM-kval. SillyCon (Mora), DalCon (Borlänge) och BigBayCon (Storvik) har 
besökts.  
 
Representanter för distriktsstyrelsen var också närvarande på Dreamhack Winter och där pratade om 
spel och föreningar med Dreamhacks deltagare.  
 
Föreningskontakt och informationsstruktur  
Under det gångna verksamhetsåret hamnade vår hemsida under attack och blev tvungen att plockas 
ner av säkerhetsskäl. I samband med detta passade vi på att skapa en ny, mer lättanvänd hemsida. 
Den nya hemsidan är lättare att använda och uppdatera. Den följer även Sveroks nya grafiska profil.  
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Vi har under året skickat ut 3 st nyhetsbrev med information och händelser under året.  
 
Vi har haft en ordentlig genomgång om hur vi vill att vår information skall spridas ut till våra 
medlemmar och andra intressenter. Detta kommer väldigt mycket att avspeglas i framtida utskick och 
på den nya hemsidan.  
 
Styrelsearbete  
Arbetet i styrelsen har flutit på tillfredställande under det gångna året, trots att flera ur styrelsen pga. 
studier flyttade bort från distriktet. Styrelsen och personer från olika arbetsgrupper och liknande har 
under åren besökt 3 st "Slag" (distriktskonferens). Under Slagen har dom närvarande deltagit på 
föreläsningar och workshops för att utvecklas som personer i en styrelse och samtidigt lära sig hur 
styrelsearbetet blir effektivare och lättare. Det har också funnits tid att träffa andra Sverokaktiva och 
bilda nya intressanta samarbeten.  
 
Investeringar  
I början av året investerade i två stycken bärbara datorer som har kommit väl till användning under 
det gångna verksamhetsåret. De har ersatt distriktets gamla och hjälpligt fungerande stationära dator. 
Vi har även investerat i nytt kontorsmaterial för att framöver förenkla för styrelsens arbete samt 
kunna låna ut till föreningar som behöver göra egna utskick eller liknande.  
 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så har verksamhetsåret gått bra. För första gången på länge har vår ekonomi varit 
riktigt bra, med rekordbelopp i landstingsbidrag. Ekonomin har därmed inte längre varit den 
begränsande faktorn för distriktets verksamhet. Detta har gjort att vi kunnat arrangera mer aktiviteter, 
samt göra en hel del fasta investeringar. Med utökat ideellt engagemang hoppas vi att distriktet ska 
kunna bli ännu aktivare i framtiden. 
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3. Ekonomisk berättelse 20063. Ekonomisk berättelse 20063. Ekonomisk berättelse 20063. Ekonomisk berättelse 2006 
 
Året som gått 
Under året1 har distriktets ekonomi varit bättre än på flera år. Vi fick betydligt mer i landstingsbidrag 
än tidigare år, det enda tråkiga var att bidraget som skulle ha kommit i slutet av september blev skjutet 
på tills slutet av december, detta på grund av landstinget Gävleborgs funderingar över våra 
medlemssiffror detta innebar att vi fick slut på pengar och tvingades ta ett korttids lån av Sverok Riks 
för att kunna betala våra räkningar och övriga utgifter.  
 
Intäkter 
Vi fick 75 000 kr av Landstinget Dalarna och vi fick 249 613 kr från Landstinget Gävleborg. Utöver 
det har vi även fått runt 10 500 kr i form av reseersättning från Sverok Riks, detta är när styrelsen åker 
på Sverok aktiviteter som ”slag” mm, samt att vi har fått 4400 kr för deltagaravgifter för våra 
bussresor.  
 
Kostnader 
Bland kostnaderna hittar vi hyra för distriktets kansli, mindre förbruknings- och driftkostnader samt 
en stor post resekostnader som slutade strax över 43 000 kr, men vi har fått över 10 000 kr i 
reseersättning alltså egentligen har vi bara själva betala runt 33 000 kr i resekostnader. Detta infattar 
resor för ombud till årsmöte, kurser, styrelseresor och ”slag”. Inga arvoden har betalats under året, 
däremot har distriktet stått för fika och mat vid styrelsemöten. De övriga stora kostnader under året 
har varit två laptop som kostat ihop ca 30 000 kr, hyran har uppgått till ca 32 000 kr samt att 
bussresorna blev runt 39 000 kr, samt att vi beviljat 5000 kr till Avesta Airsoft Förening och 10 000 kr 
till Föreningen DalCon som projektbidrag.  
 
Balansposter 
Vi har just nu ett lån på 20 000 kr till Sverok Riks som ska betalas så snart det går. Vi har även en 
skuld på 5000 kr till Föreningen DalCon för utlovade projektbidrag som vi tyvärr inte hade möjlighet 
att betala ut men som lånet ska göras så snart det går. Vi har även tagit upp de två datorerna som 
tillgångar då de trots allt fortfarande har ett värde, dock gör vi avskrivningar alltså minskar värdet med 
¼ för varje år.  
 
Nästa År 
Landstinget Gävleborg har ändrat sina bidragsregler, därför är det väldigt osäkert hur mycket bidrag 
vi kommer få från de, även om vi tror att det kan komma bli mindre än vad vi har fått i år. 
Landstinget Dalarna har samma regler som tidigare så kan gissa att vi lär få runt samma bidrag igen. 
Just nu har vi ca 150 000 kr kvar och skulder på 25 000 kr vilket innebär att vi har en del pengar kvar, 
så när nästa styrelse tillträder så bör det finns en del pengar kvar för verksamhet i alla fall till början av 
verksamhetsåret.  
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Jonas Nordlander, kassör Sverok GävleDala 
Örebro den 29 januari 2007 
  
                                                           
1
 Bokföringen är från och med 1 feb. till den 31 dec. 



Sverok GävleDala Sida: 1

Resultatrapport Utskrivet: 07-01-27
PreliminärRäkenskapsårets början: 06-02-01 Senaste vernr: 208

Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 06-02-01 - 06-12-31

Perioden Tot fg år

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3110 Landstingsbidrag 324 613,00 0,00
3120 Sverok intäkter 10 035,00 28 071,00
3130 Övriga intäkter 417,00 0,00
3620 Inkomst GothCon 2 400,00 0,00
3630 Inkomst LinCon 2 000,00 0,00
S:a Nettoomsättning 339 465,00 28 071,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 339 465,00 28 071,00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm

4110 Projektbidrag -15 000,00 0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm -15 000,00 0,00

Bruttovinst 324 465,00 28 071,00

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra -32 436,00 -15 232,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal -355,00 0,00
5410 Förbrukningsinventarier -2 763,00 -1 061,50
5420 Spel inköp -1 865,80 0,00
6110 Kontorsmaterial -5 450,75 -342,00
6150 Trycksaker -1 562,00 -1 221,00
6160 Profilmaterial -7 858,00 0,00
6170 Expomaterial -2 619,00 0,00
6211 Telefon -6 843,00 -2 653,00
6250 Porto -4 443,00 -5,50
6350 Kundförluster -3 000,00 0,00
6390 Övr kostnader -1 407,00 -355,00
6570 Bankkostnader -119,55 -1 034,00
6650 Bussresa GothCon -21 400,00 0,00
6660 Bussresa LinCon -17 574,00 0,00
S:a Övriga externa kostnader -109 696,10 -21 904,00

Personalkostnader
7100 Styrelsevård -6 823,60 0,00
7200 Utbildning -200,00 0,00
7340 Resor -43 011,35 -17 080,00
7400 Förtäring -14 832,40 -3 251,50
S:a Personalkostnader -64 867,35 -20 331,50

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -189 563,45 -42 235,50

Rörelseresultat före avskrivningar 149 901,55 -14 164,50

Avskrivningar
7700 Avskrivningar -7 275,00 0,00
S:a Avskrivningar -7 275,00 0,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 142 626,55 -14 164,50

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 142 626,55 -14 164,50

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 142 626,55 -14 164,50

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 142 626,55 -14 164,50

Resultat före skatt 142 626,55 -14 164,50

Beräknat resultat 142 626,55 -14 164,50



Sverok GävleDala Sida: 2

Resultatrapport Utskrivet: 07-01-27
PreliminärRäkenskapsårets början: 06-02-01 Senaste vernr: 208

Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 06-02-01 - 06-12-31

Perioden Tot fg år
8999 Redovisat resultat -142 626,55 14 164,50



Sverok GävleDala Sida: 1

Balansrapport Utskrivet: 07-01-27
PreliminärRäkenskapsårets början: 06-02-01 Senaste vernr: 208

Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 06-02-01 - 06-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
1320 Dator 0,00 29 102,69 29 102,69
1329 Ack avskrivn dator 0,00 -7 275,00 -7 275,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar 0,00 21 827,69 21 827,69

S:a Anläggningstillgångar 0,00 21 827,69 21 827,69

Omsättningstillgångar
Fordringar

1510 Kundfordringar 12 810,00 -12 810,00 0,00
1520 Personliga förskott 2 115,00 96,14 2 211,14
1550 Förutbetalda Hyror 0,00 9 655,00 9 655,00
S:a Fordringar 14 925,00 -3 058,86 11 866,14

Kassa och bank
1900 Deposition av tillgångar 0,00 2 000,00 2 000,00
1905 Fodring på Sverok Riks 0,00 4 060,00 4 060,00
1910 Kassa 26,00 -26,00 0,00
1920 PlusGiro 6 053,00 136 004,00 142 057,00
1930 Bankkonto 262,38 6 818,76 7 081,14
1940 Bankkonto (kreditkort) 0,00 0,96 0,96
S:a Kassa och bank 6 341,38 148 857,72 155 199,10

S:a Omsättningstillgångar 21 266,38 145 798,86 167 065,24

S:A TILLGÅNGAR 21 266,38 167 626,55 188 892,93

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2010 Eget kapital -35 430,88 -128 462,05 -163 892,93
2019 Redovisat resultat 14 164,50 -14 164,50 0,00
S:a Eget kapital -21 266,38 -142 626,55 -163 892,93

Långfristiga skulder
2399 Långfristiga skulder 0,00 -20 000,00 -20 000,00
S:a Långfristiga skulder 0,00 -20 000,00 -20 000,00

Kortfristiga skulder
2890 Övr kortfri skulder 0,00 -5 000,00 -5 000,00
S:a Kortfristiga skulder 0,00 -5 000,00 -5 000,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -21 266,38 -167 626,55 -188 892,93

BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00
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6. Revisonsberättelse 20066. Revisonsberättelse 20066. Revisonsberättelse 20066. Revisonsberättelse 2006 
 

Budgetutfallet visar en liten skuld men alla siffror är i sin ordning. Vissa poster har använt mindre 
pengar än vad som budgeterats, andra mer. Det är anmärkningsvärt att inte några pengar använts till 
kurser och spelhelger. Distriktet är till för medlemsföreningarna och borde bedriva mer 
föreningsriktad verksamhet. Å andra sidan har mycket energi lagts på samarbete med landstingen, 
vilket gott och väl försvarar budgetutfallet. Detta bäddar för större möjligheter att bedriva verksamhet 
under kommande år. 
 

Fortfarande fattas 5 000 kr för projektbidrag som ej redovisats. Ärendet skulle gå till inkasso, men så 
har ej skett. Dock är det inga enorma penningsummor i sammanhanget. Styrelsen bör dock se till att 
driva ärendet vidare. 
 

Jag yrkar: 
• att resultaträkningen och balansräkningen läggs till handlingarna, samt 
• att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

 

Falun 24 februari 2006 
Maria Myhr, revisor 
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7. Motion angående möteshandlingar7. Motion angående möteshandlingar7. Motion angående möteshandlingar7. Motion angående möteshandlingar    
av Distriktsstyrelsen 
 
För närvarande finns inget formellt krav i Sverok GävleDalas stadgar som säger att möteshandlingar 
för årsmötet, d.v.s. verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, motioner, valberedningens 
styrelseförslag m.m, ska skickas ut till alla medlemsföreningar.  
 
Att så sker är viktigt för demokratin. Det gör att alla i distriktet i god tid innan årsmötet vet vad som 
kommer att tas upp, och på så vis kan avgöra om de ska åka eller inte. Det blir svårare för den som 
vill genomdriva ett impopulärt förslag genom att hoppas på att få deltar på årsmötet om alla i förväg 
kan läsa det. Dessutom får de som inte har möjlighet att åka på årsmötet en inblick i vad det kommer 
att ta upp ändå. Det är helt enkelt en viktig demokratisk funktion.  
 
Därför anser vi att ett sådan krav bör skriva in i stadgarna.  
 
Vi yrkar att § 13 i stadgarna ändras från  
 
"Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse är sänd till föreningarna senast fyra veckor före årsmötet."  
 
till  
 
"Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse är sänd till föreningarna senast fyra veckor före årsmötet och 
möteshandlingar senast två veckor före årsmötet." 
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8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan    
 
Sverok GävleDala ska under året fortsätta på den redan inslagna vägen att utveckla distriktets 
aktiviteter och intresset för hobbyn i distriktet. 
 
Styrelsen ska under år 2007  
 

- Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för 
vår verksamhet.  
 

- Sköta kontakten med landstingen, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet.  
 

- Bedriva stadgeenligt styrelsearbete och tillse att löpande arbete sköts på lämpligt sätt.  
 

- Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen.  
 

- Delta på Sveroks internutbildningar och träffar för distriktsaktiva (s.k. Slag).  
 
Styrelsen har för avsikt att under 2007  
 

- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006.  
 
- Skriva om reglerna för projektbidragen så att de bättre speglar distriktets intention med bidraget 

och blir mer användarvänliga.  
 

- Verka för jämställdhet inom hobbyn, främst genom att via informationsarbete och nätverk verka 
för ökad andel kvinnor i mansdominerade hobbygrenar.  
 

- Verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras.  
 

- Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg, och fortsätta att aktivt 
kommentera deras regelsystem.  
 

- Verka för ökad öppenhet och tillgänglighet i distriktets verksamhet generellt, och öppna upp för 
att ge medlemmar utanför styrelsen tillträde till styrelsens verksamhet.  
 

- Hålla kontakten med medlemsföreningarna och (främst genom nyhetsbrev och hemsida) verka 
för att information om vad distriktet gör finns tillgänglig för alla intresserade. 
  

- Medverka i det tillgänglighetsprojekt som Sverok Stockholm tagit initiativ till. Projektet syftar till 
att ge framför allt rörelsehindrade, synskadade och döva praktisk möjlighet att delta och utöva 
våra hobbygrenar på så lika villkor som möjligt.  
 

- Bedriva externt informationsarbete och visa upp hobbyn för såväl allmänhet som särskilt 
berörda grupper.  
 

- Ge medlemmar i distriktet möjlighet till subventionerade resor till minst två av de större svenska 
spelkonventen. 
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9. Styrelsens andra förslag till verksamhetsplan9. Styrelsens andra förslag till verksamhetsplan9. Styrelsens andra förslag till verksamhetsplan9. Styrelsens andra förslag till verksamhetsplan 
 
Sverok GävleDala ska under året fortsätta på den redan inslagna vägen att utveckla distriktets 
aktiviteter och intresset för hobbyn i distriktet. 
 
Styrelsen ska under år 2007  
 

− Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för 
vår verksamhet.  
 

− Sköta kontakten med landstingen, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet.  
 

− Bedriva stadgeenligt styrelsearbete och tillse att löpande arbete sköts på lämpligt sätt.  
 

− Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen.  
 

− Delta på Sveroks internutbildningar och träffar för distriktsaktiva (s.k. Slag).  
 

− Verka för utökad kontakt med Studiefrämjandet. 
 

− Erbjuda kurser i föreningsdrift 
 
− Börja bygga en ”Kompetenspool” med kontakter till personer med erfarenhet inom olika delar av 

hobbyn. 
 

− Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt, i enlighet med projektbidragsreglerna. 
 

Styrelsen har för avsikt att under 2007  
 
Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006, samt 

utveckla liknande samarbeten med fler bibliotek. 
 
Skriva om reglerna för projektbidragen så att de bättre speglar distriktets intention med bidraget och 

blir mer användarvänliga.  
 

Verka för ökad heterogenitet bland hobbyutövarna och ha som intention att underlätta för 
underrepresenterade grupper att ta plats inom verksamheten.  
 

Verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras.  
 

Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg, och fortsätta att aktivt 
kommentera deras regelsystem.  
 

Verka för ökad öppenhet och tillgänglighet i distriktets verksamhet generellt, och öppna upp för att 
ge medlemmar utanför styrelsen tillträde till styrelsens verksamhet.  
 

Hålla kontakten med medlemsföreningarna och (främst genom nyhetsbrev och hemsida) verka för 
att information om vad distriktet gör finns tillgänglig för alla intresserade. 
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Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna, t.ex. genom att arrangera spelhelger för distriktets 
medlemmar. 
 

Verka för kontakt mellan medlemsföreningar och andra organisationer för att sprida hobbyn och 
göra saker roligare. 
  

Medverka i det tillgänglighetsprojekt som Sverok Stockholm tagit initiativ till. Projektet syftar till att 
ge framför allt rörelsehindrade, synskadade och döva praktisk möjlighet att delta och utöva våra 
hobbygrenar på så lika villkor som möjligt. Detta ska bl.a. ske genom att erbjuda ekonomiskt 
bidrag för merkostnader. 
 

Bedriva externt informationsarbete och visa upp hobbyn för såväl allmänhet som särskilt berörda 
grupper. 
 

Ge medlemmar i distriktet möjlighet till subventionerade resor till minst två av de större svenska 
spelkonventen. 
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10. Verksamhetsplan 200710. Verksamhetsplan 200710. Verksamhetsplan 200710. Verksamhetsplan 2007 
 
Sverok GävleDala ska under året fortsätta på den redan inslagna vägen att utveckla distriktets 
aktiviteter och intresset för hobbyn i distriktet. 
 
Styrelsen ska under år 2007  
 

- Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för 
vår verksamhet.  
 

- Sköta kontakten med landstingen, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet.  
 

- Bedriva stadgeenligt styrelsearbete och tillse att löpande arbete sköts på lämpligt sätt.  
 

- Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen.  
 

- Delta på Sveroks internutbildningar och träffar för distriktsaktiva (s.k. Slag).  
 

- Verka för utökad kontakt med Studiefrämjandet. 
 

- Erbjuda kurser i föreningsdrift 
 
- Börja bygga en ”Kompetenspool” med kontakter till personer med erfarenhet inom olika delar 

av hobbyn. 
 

- Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt, i enlighet med projektbidragsreglerna. 
 

Styrelsen har för avsikt att under 2007  
 

- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006, 
samt utveckla liknande samarbeten med fler bibliotek. 

 
- Skriva om reglerna för projektbidragen så att de bättre speglar distriktets intention med bidraget 

och blir mer användarvänliga.  
 

- Verka för ökad heterogenitet bland hobbyutövarna och ha som intention att underlätta för 
underrepresenterade grupper att ta plats inom verksamheten.  
 

- Verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras.  
 

- Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg, och fortsätta att aktivt 
kommentera deras regelsystem.  
 

- Verka för ökad öppenhet och tillgänglighet i distriktets verksamhet generellt, och öppna upp för 
att ge medlemmar utanför styrelsen tillträde till styrelsens verksamhet.  
 

- Hålla kontakten med medlemsföreningarna och (främst genom nyhetsbrev och hemsida) verka 
för att information om vad distriktet gör finns tillgänglig för alla intresserade. 
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- Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna, t.ex. genom att arrangera spelhelger för 
distriktets medlemmar. 
 

- Verka för kontakt mellan medlemsföreningar och andra organisationer för att sprida hobbyn 
och göra saker roligare. 
  

- Medverka i det tillgänglighetsprojekt som Sverok Stockholm tagit initiativ till. Projektet syftar till 
att ge framför allt rörelsehindrade, synskadade och döva praktisk möjlighet att delta och utöva 
våra hobbygrenar på så lika villkor som möjligt. Detta ska bl.a. ske genom att erbjuda 
ekonomiskt bidrag för merkostnader. 
 

- Bedriva externt informationsarbete och visa upp hobbyn för såväl allmänhet som särskilt 
berörda grupper. 
 

- Ge medlemmar i distriktet möjlighet till subventionerade resor till minst två av de större svenska 
spelkonventen, samt i övrigt underlätta konventsbesöket för våra medlemmar. 
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11. A11. A11. A11. Anteckningar från gruppdiskussionernanteckningar från gruppdiskussionernanteckningar från gruppdiskussionernanteckningar från gruppdiskussionerna    
 

Grupp 1 

- Telefonkontakt med föreningarna är bra. 
- Jämställdhetsarbetet borde även inkludera personer med invandrarbakgrund. 
- Distriktet borde verka för bättre samarbete med studiefrämjandet. 
- Distriktet borde arrangera spelhelger 

 
Grupp 2 

- Punkten om jämställdhet borde konkretiseras. Tänker styrelsen bara diskutera frågan, eller 
kommer något konkret att göras? 

- Tillgänglighetspunkten borde konkretiseras. 
- Vad projektbidragen innebär borde förklaras. 
- Föreningskontakt är viktigt. Telefonkontakt kan vara bra. 
- Handledning för enskilda föreningar i t.ex. bokföring kan vara ett bra komplement till kurser. 
- Kurs i bidragssökande från Sverok, kommuner, studiefrämjandet o.s.v. skulle vara intressant. 
- Distriktet borde arrangera spelhelger. 
- Spelhelger på årsmötet är trevligt. 
 
Grupp 3 

- Träffar och samarbeten för att sudda ut gränserna mellan distrikten är bra även på 
föreningsnivå. 

- En ”kompetenspool” med personer som har erfarenhet inom olika områden (t.ex. 
studiefrämjandet eller konventsarrangerande) och är villiga att hjälpa till vore användbart. 

- Kurser borde arrangeras i föreningsdrift. 
 
Grupp 4 

- Samarbetet i stil med det med Gävle Stadsbibliotek borde utvecklas även med andra bibliotek. 
- Distriktet borde arrangera turneringar och spelhelger. 
- Spelrelaterade kurser är bra inom alla verksamhetsområden. Exempel: 

- Modifiera airsoftbössor 
- Fightingspelskurs i TV-spel eller speluppbyggnad 
- Figur- och terrängmålning 
- Sykurs och samarbete med unga slöjdare 
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12. Styrelsens förslag till budget 
 
Kostnader 
Lokalhyra  40 000 kr  
Bankkostnader  2 000 kr  
Mobil  3 100 kr  
Vanlig telefon  3 600 kr  
Bredband  3 800 kr  
Övriga kostnader Hyrdlokal  5 000 kr  
Resor  30 000 kr  
Förtäring  15 000 kr  
Förbrukningsmaterial  5 000 kr  
Trycksaker  5 000 kr  
Kontorsmaterial  5 000 kr  
Porto  5 000 kr  
Projektbidrag  30 000 kr  
Datorinköp (tillbehör)  5 000 kr  
Konventsresor  40 000 kr  
Kurser  15 000 kr  
Spelhelger  10 000 kr  
Marknadsföring  6 000 kr  
Informationskampanj  10 000 kr  
Distriktsmästerskap  5 000 kr  
Spelinköp  3 500 kr  
Jämställdhet  3 000 kr  
Styrelsevård  15 000 kr  
Spelveckan  5000 kr  
Årsmöte  30 000 kr  
Övrigt  5 000 kr  
Totalt 305 000 kr  
 
Inkomster  
Bidrag Dalarna  85 000 kr  
Bidrag Gävleborg  150 000 kr  
Eget Kapital  100 000 kr  
Bussintäkter  4 000 kr  
Kioskförsäljning   1 000 kr  
Totalt 340 000kr 
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13. Budget 2007 
 
Kostnader 
Lokalhyra  40 000 kr  
Bankkostnader  2 000 kr  
Mobil  3 100 kr  
Vanlig telefon  3 600 kr  
Bredband  3 800 kr  
Övriga kostnader Hyrdlokal  5 000 kr  
Resor  30 000 kr  
Förtäring  15 000 kr  
Förbrukningsmaterial  5 000 kr  
Trycksaker  5 000 kr  
Kontorsmaterial  5 000 kr  
Porto  5 000 kr  
Projektbidrag  30 000 kr  
Datorinköp (tillbehör)  5 000 kr  
Konventsresor  40 000 kr  
Kurser  15 000 kr  
Spelhelger  10 000 kr  
Marknadsföring  6 000 kr  
Informationskampanj  10 000 kr  
Distriktsmästerskap  5 000 kr  
Spelinköp  3 500 kr  
Jämlikhet  3 000 kr  
Styrelsevård  15 000 kr  
Spelveckan  5000 kr  
Årsmöte  30 000 kr  
Övrigt  5 000 kr  
Totalt 305 000 kr  
 
Inkomster  
Bidrag Dalarna  85 000 kr  
Bidrag Gävleborg  150 000 kr  
Överskott 2006  100 000 kr  
Bussintäkter  4 000 kr  
Kioskförsäljning   1 000 kr  
Totalt 340 000kr 



   

David johansson  0250-43701 

David.johansson@studieframjandet.se  073-8305569 

Studiefrämjandet och Sverok i distrikt Mitt (GD & NN) 
 

 

Studiefrämjandet och Sverok har ett samarbetsavtal med syftet att föra organisationerna 

närmare varandra och därmed skapa goda förutsättningar för folkbildningsverksamhet. 

 

Sverok har ansökt om medlemskap i Studiefrämjandet. I juni skall Studiefrämjandet ta beslut 

om Sverok skall få bli en medlemsorganisation eller inte. Opinionen inom studiefrämjandet är 

för ett medlemskap. 

 

Studiefrämjandet har nyligen (2007-02-20) släppt ett dokument kring roll- och konfliktspel. 

Dokumentet som är en rapporteringsguide riktad mot Studiefrämjandet handläggare beskriver 

Sveroks verksamhet på ett sådant sätt att alla handläggare på alla avdelningar borde förstå vad 

Sverok sysslar med. Dessutom beskriver det vilka speltyper som är och inte är folkbildande, 

på vilket sätt och varför. 

 

Studiefrämjandet kan hjälpa Sveroks föreningar på olika sätt. Lokaler, ekonomisk hjälp eller 

kurser för föreningsaktiva är några exempel på den hjälp föreningar kan få.  

Studiefrämjandt och Sverok har planer på att gemensamt ta fram kursmaterial för olika 

spelrelaterade utbildningar, tex. spelledarutbildning eller figurmålning. 

 

I Studiefrämjandet distrikt Mitt har jag (David Johansson) anställts för att förbereda inför ett 

eventuellt medlemskap. Jag har bland annat till uppgift att informera och förklara för Sveroks 

föreningar hur och vad för verksamhet Studiefrämjandet anser som folkbildande. Dessutom 

att informera Studiefrämjandet handläggare vad roll- och konfliktspel är och hur Sverok och 

dess föreningar är organiserade. Jag kommer gärna och besöker föreningar. Jag arrangerar 

också möten mellan Sveroks föreningar och Studiefrämjandets avdelningar, dessa möten 

brukar vara väldigt givande för bägge parter.  

 

Jag kommer att finnas närvarande hela årsmötet och spelhelgen för att informera och svara på 

frågor kring studiefrämjandet och folkbildning. 

 

 

David johansson 
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15. Motion angående Uppland15. Motion angående Uppland15. Motion angående Uppland15. Motion angående Uppland    
av Cristoffer Wiker 
 
GävleDala har idag problem med att många flyttar ut ur distriktet efter ett par års verksamhet. Många 
av dessa flyttar för att fortsätta studier, och då ofta till Uppsala. En förändring av distriktsgränserna 
skulle underlätta distriktets kontinuitet, då distriktet skulle behålla en större del av sina medlemmar 
inom distriktet en längre tid. Då distriktet som det ser ut i dag har få medlemmar skulle detta avsevärt 
underlätta distriktets verksamhet. 
 
Därför yrkar jag 
- att styrelsen ser över möjligheterna att dra om distriktsgränserna så att Upplands län tillhör 

nuvarande GävleDala. 
 

 


