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Årsmötesprotokoll 23/2 2008 

§ 1 Mötets öppnande 

Rikard Tröger hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Erik Hedberg gick igenom hur mötesformalia fungerar. 

§ 2 Fastställande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes. 

Mötet beslutade 
- att godta röstlängden. 
- att röstlängden ska fastställas löpande. 
- att adjungera samtliga närvarande som inte är ombud. 

Handlingar i ärendet 
- Röstlängd (s. 8) 

§ 3 Mötets behörighet 

Rikard Tröger meddelade att en kallelse utgått till alla föreningar per post i december, och att 
möteshandlingar skickats ut digitalt en dryg månad innan mötet. 

Mötet beslutade 
- att mötet är behörigt kallat. 

§ 4 Fastställande av dagordningen 

Rikard Tröger redogjorde för styrelsens förslag till dagordning. 

Mötet beslutade 
- att godta förslaget. 
- att övriga frågor skall läggas till löpandes. 

§ 5 Val av mötesordförande 

Rikard Tröger nominerade Erik Hedberg till mötesordförande. 

Mötet beslutade 
- att välja Erik Hedberg till mötesordförande. 

Rikard Tröger lämnade över ordförandeklubban till Erik Hedberg. 

§ 6 Val av mötessekreterare 

Erik Hedberg nominerade Anders Ekman till mötessekreterare. 

Mötet beslutade 
- att välja Anders Ekman till mötessekreterare. 

§ 7 Val av två justerare tillika rösträknare 

Rikard Tröger nominerade Erik Aronsson. 
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Erik Aronsson nominerade Andreas Hallqvist.  

Rikard Tröger nominerade Peter Engström. 

Erik Aronsson drog tillbaka sin kandidatur. 

Mötet beslutade 
- att välja Andreas Hallqvist och Peter Engström till justerare tillika rösträknare. 

§ 8 Verksamhetsberättelse 

Rikard Tröger redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. 

På förfrågan förtydligade styrelsen att projektbidrag gått till två föreningar, dels Draco Argentus för 
vikingalajvet ”Objudna Gäster”, och dels till AFRO för spel och möbler till deras föreningslokal. 

Mötet beslutade 
- att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
- Verksamhetsberättelse 2007 (s. 9) 

§ 9 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning 

Erik Andersson redogjorde för den ekonomiska berättelsen. 

Beslut i denna fråga, samt fråga § 10 och § 11 bordlades tills efter lunch, så att alla skulle få tid att läsa 
igenom handlingarna noggrannare och ställa frågor. Frågorna föredrogs dock före lunch. 

Mötet beslutade 
- att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
- Ekonomisk berättelse 2007 (s. 10) 
- Resultaträkning 2007 (s. 11) 
- Balansräkning 2007 (s. 13) 

§ 10 Revisionsberättelse 

Ulrika Wieborgh Östberg redogjorde för revisionsberättelsen. 

Beslut i frågan togs efter lunchen. 

Mötet beslutade 
- att lägga den revisionsberättelsen till handlingarna. 

Handlingar i ärendet 
- Revisionsberättelse 2007 (s. 14) 

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Beslut i frågan togs efter lunchen. 

Mötet beslutade 
- att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
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§ 12 Motioner 

a) Motion om möteshandlingar 

Mötet beslutade 
- Att godta motionen. 

Stadgeändringen träder därmed i kraft, då den godtagits av två på varandra följande årsmöten. 

Handlingar i ärendet 
- Motion om möteshandlingar (s. 15) 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan 

Anders Ekman redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Följande yrkanden inkom: 
- att ändra ”behålla” till ”förbättra” i punkt fem om studiefrämjandet under första rubriken. 

(Jimmy Tisell) 
- att flytta punkt fjorton om inventering från första till andra rubriken. (Peter Engström) 
- att lägga till ”Verka för ökan jämställdhet inom distriktet” under andra rubriken. (Rebecka 

Prentell) 
- att lägga till ”samt i högra grad än tidigare försöka säkerställa bidragen från landstingen” till 

punkt två under första rubriken. (Ulrika Wiborgh Östberg) 
- att lägga till ”samt se över möjligheten att få liknande samarbeten på andra orter” till punkt ett 

om bibliotek under andra rubriken. (Ulrika Wiborgh Östberg) 
- att införa en fras om att styrelsen ska informera om projektbidraget i punkt åtta under första 

rubriken. (Jimmy Tisell) 
- att lägga till punkten ”Nominera en kandidat till studiefrämjandets styrelse antingen på distrikts- 

eller lokalnivå.” under andra rubriken. 
- att flytta punkt fem om kontakt från andra till första rubriken, samt ändra den till ”Hålla 

kontakten med medlemsföreningarna och informera om vad styrelsen gör och vad distriktet 
kan erbjuda föreningarna.” (Jimmy Tisell och Peter Engström) 

Styrelsens jämkade sig med yrkande ett, tre, fyra, fem och åtta. 

Jimmy Tisell drog tillbaka yrkande sex. 

Mötet beslutade 
- att godta yrkande två. 
- att godta yrkande sju. 
- att godta verksamhetsberättelsen med de jämkande yrkandena ett, tre, fyra, fem och åtta samt 

de framröstade yrkandena två och sju. 

Handlingar i ärendet 
- Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2008 (s. 16) 
- Verksamhetsplan 2008 (s. 18) 

§ 14 Fastställande av budget 

Följande yrkanden inkom: 

1. Att höja posten lokal till 50 000 kr. (Peter Engström) 

Peter drog tillbaka sitt yrkande. 

Mötet beslutade 
- att anta styrelsens förslag till budget. 
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Handlingar i ärendet: 
- Budget 2008 (s. 20) 

§ 15 Stadgemässiga val 

Peter Engström presenterade valberedningens förslag, som var: 

- Styrelse: Rikard Tröger (Ordförande) 
 Erik Aronsson 
 Andreas Hallqvist 
 Magnus Johansson 
 Marcus Linde 
 Rebecka Prentell 
 Jimmy Sjögren 
 Jimmy Tisell 

- Revisorer:  Ulrika Wieborgh Östberg 
 Jonas Nordlander 
 Erik Andersson (Suppleant till Ulrika) 
 Sonny Jacobsson (Suppleant till Jonas) 

- Valberedning:  Anders Ekman (Sammankallande) 
 Lina Svensson 
 Peter Engström 

Valberedningens styrelseförslag innehöll åtta personer, medan stadgarna tillåter nio personer i 
styrelsen. Något krav på nio personer finns dock inte, och valberedningens förslag var därmed tänkt 
att vara komplett. 

a) Styrelse 

Rikard Tröger nominerade utöver valberedningens förslag Jimmy Sairanen. 

Mötet beslutade: 
- att välja valberedningens förslag samt Jimmy Sairanen till styrelse. 

b) Revisorer 

Mötet beslutade 
- att anta valberedningens förslag. 

c) Valberedning 

Johan Halvarsson nominerade Mats Weingård till valberedningen. 

Valberedningen jämkar sig med detta, och strök därmed Peter Engström från sitt förslag. 

Mötet beslutade 
- att välja Anders Ekman, Lina Svensson och Mats Weingård till valberedning, med Anders 

Ekman som sammankallande. 

§ 16 Övriga frågor 

Inga övriga frågor inkom. 
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§ 17 Ordet fritt 

a) EU-bidrag 

Ulrika Wieborgh Östberg har varit i kontakt med Dalarnas EU-samordnare, som bl.a. har hand om 
olika EU-bidrag, och informerade om vart man ska vända sig om man vill söka bidrag. 

Peter Engström påpekade att information om detta borde läggas ut på distriktets hemsida. 

b) LinCon-buss 

Erik Aronsson informerade om LinCon-bussen som kommer att köras om intresse finns. 

c) Presentöppning 

Våra landsflyktiga vänner i Sverok Väst, Jon Back och Lina Svensson, har skickat ett present, som 
visade sig innehåll ett par alldeles förtjusande tröjor. Väst är väst, och GD är GD, men ibland mötas 
faktiskt det två. 

d) Presentöppning II 

Rikard Tröger gav en chokladask och en bukett blommor till mötesordföranden Erik Hedberg. 

§ 18 Mötets avslutande 

Erik Hedberg förklarade mötet avslutat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Mötesordförande 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………  
Anders Ekman   Erik Hedberg 
 
Justerare (1)    Justerare (2) 
 
 
 
………………………………………  ………………………………………  
Andreas Hallqvist   Peter Engström 
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1. Röstlängd 
Jimmy Tisell Gävle Figurspelssällskap Ombud 

Jimmy Sjögren SFAJE Ombud 

Johan Skrealid Gävle Figurspelssällskap Ombud 

Magnus Johansson AFRO Ombud 

Axel Josefsson AFTO Ombud 

Peter Sandberg Avesta Airsoft Förening Ombud 

Peter Engström Gefle Esoteriska Sällskap Ombud och valberedning 

Jonas Nordlander Trading Card Games Ombud 

Matias Lamu DalCon Ombud 

Rebecka Prentell Alter Idem Ombud och ny styrelse  

Johan Halvarsson DalCon Ombud 

Rikard Åslund Tröger  Ny och gammal styrelse 

Marcus Linde  Ny och gammal styrelse 

Erik Aronsson  Ny och gammal styrelse 

Fredrik Mattson 

Ulrika Wieborgh Östberg  Revisor 

Erik Andersson  Gammal styrelse 

Anders Ekman  Mötessekreterare och gammal styr. 

Magnus Andersson 

Erik Hedberg  Mötesordförande 

Andreas Hallqvist  Ny och gammal styrelse  

Gustav Lindgren 

Tommy Flink Saha  Gammal styrelse 
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2. Verksamhetsberättelse 2007 
Förutom den ordinarie administrationen i form av styrelsemöten och utbildningar för styrelsen har 
distriktet arrangerat ett antal arrangemang under året. 

Marknadsföring 

Distriktet har deltagit i ett antal olika uppvisningsaktiviteter. Vi deltog på Föreningarnas Dag som 
arrangeras av Studiefrämjandet i Gävle, vi hade en monter på Peace and Love-festivalen och vi 
arrangerade en spelhelg med fantasyföreläsningar på Stadsbiblioteket i Gävle under spelveckan. Allt 
detta har bidragit till att sprida kunskap om spelhobbyn till allmänheten och få in nya personer och 
grupper i hobbyn. 

Spelande 

Arrangerandet av distriktsmästerskap i Warhammer 40k och olika brädspel har fortsatt. Distriktet har 
varit representerat på de tre större konventen i distriktet – SillyCon, BigBayCon och DalCon. Det 
senare var distriktet aktivt med och arrangerade. En spelhelg har arrangerats i samband med årsmötet. 
En airsoftloppis och en figurmålningskurs, den senare med väldigt lågt deltagarantal, har också 
arrangerats. 

En bussresa planerades till LinCon men på grund av bristande intresse kördes dock ingen buss utan 
två stycken bilar istället. 

Föreningsstöd 

Projektbidrag har delats ut till två stycken föreningsarrangemang, och styrelsen har gjort sitt bästa för 
att hjälpa föreningar som sökt hjälp med andra saker än pengar också, till exempel marknadsföring. 
En introduktionsträff har hållits för nya föreningar.  

Distriktet har fått bidrag från både Gävleborgs och Dalarnas landsting för att kunna bedriva sin 
verksamhet. 
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3. Ekonomisk berättelse 
Under året som gått har vi fått betydligt mindre i bidrag en vad vi räknat med.  Trots detta har vi ändå 
haft en ekonomi i god balans. Årets resultat slutade på – ca 35 tKr. Något som ej kan ses som dåligt 
då vi budgeterat för ett underskott på 100 tKr.  

Intäkter: Våra huvudsakliga intäkter kommer från landstingen i Gävleborg och Dalarna. Vid 
utformandet av förra årets budget fanns en osäkerhet om hur stort bidraget från Landstinget 
Gävleborg skulle bli. Slutligen slutade detta på 50 tKr från Landstinget Gävleborg och 85 tKr från 
Dalarnas Landsting. 100 tKr under det budgeterade. 

Kostnader: De största enskilda posterna på kostnadssidan står kanslilokalen i Gävle och årsmötet 
2007 för.  Övriga kostnader är i samband med styrelsens och andra aktivas närvaror vid distriktets 
egna och andras evenemang i distriktet i from av resor och förtäring. Övriga kostnader är expo och 
marknadsföringsmaterial och administration. 

Balansposter: Av personlig förskotten på ca 7 tKr förväntas större delen gå ut i verksamheten under 
2008. Totalt fanns likvida medel för 104 tKr vid utgången av 2007. 

 
 

 

 

 

Erik Andersson 

Gävle, 2008-02-22 



Resultatrapport Sid 1 (av 2)

Sverok GävleDala, 883202-5285 (JN) Utskrifts-ID: 058

Period: 0701-0712
Senast reg verifikat: A:180
Utskriven: 080212 22:36 av Ean

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
0601-0612 0701-0712 0701-0712

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3080 Intäkter GothCon 2,4 -100% 0,00 0,00
3081 Intäkter LinCon 2,0 5% 2 100,00 2 100,00

Summa nettoomsättning 4,4 -52% 2 100,00 2 100,00

Övriga rörelseintäkter

3981 Landstingsbidrag 324,6 -100% 0,00 0,00
3982 Landstingsbidrag Gävleborg 0,0 #% 52 796,00 52 796,00
3983 Landstingsbidrag Dalarna 0,0 #% 85 000,00 85 000,00
3985 Sverok Bidrag 10,0 -100% 0,00 0,00
3989 Övriga erhållna bidrag 0,4 -100% 0,00 0,00

Summa övriga rörelseintäkter 335,1 -59% 137 796,00 137 796,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 339,5 -59% 139 896,00 139 896,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010 Projektbidrag -15,0 -64% -5 400,00 -5 400,00

Summa material och varor -15,0 -64% -5 400,00 -5 400,00

BRUTTOVINST 324,5 -59% 134 496,00 134 496,00

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -32,4 19% -38 620,00 -38 620,00
5090 Övriga lokalkostnader -0,4 -37% -222,00 -222,00
5410 Förbrukningsinventarier -2,8 48% -4 091,00 -4 091,00
5440 Spel -1,9 193% -5 463,00 -5 463,00
5810 Biljetter 0,0 -#% -50,00 -50,00
5900 Årsmöte 0,0 -#% -22 175,50 -22 175,50
6110 Kontorsmateriel -5,5 38% -7 527,00 -7 527,00
6150 Trycksaker -1,6 -40% -935,00 -935,00
6211 Telefon -6,8 -78% -1 524,00 -1 524,00
6212 Mobiltelefon 0,0 -#% -599,00 -599,00
6213 Bredband Internet 0,0 -#% -3 644,00 -3 644,00
6214 Porto -4,4 -22% -3 448,50 -3 448,50
6250 Profilmaterial -7,9 -86% -1 080,00 -1 080,00
6300 Marknadsföring 0,0 -#% -8 297,00 -8 297,00
6310 Expomaterial -2,6 -36% -1 678,00 -1 678,00
6350 Förluster på kundfordringar -3,0 -100% 0,00 0,00
6355 Förlust genom bedrägeri 0,0 -#% -2 115,00 -2 115,00
6530 Redovisningstjänster 0,0 -#% -2 530,00 -2 530,00
6570 Bankkostnader -0,1 1331% -1 711,00 -1 711,00
6590 Övriga externa tjänster -1,4 5% -1 474,00 -1 474,00
6970 Tidningar/tidskrifter/facklitt 0,0 -#% -500,00 -500,00
6981 Bussresa GothCon -21,4 -100% 0,00 0,00
6982 Bussresa LinCon -17,6 -39% -10 771,53 -10 771,53

Summa övriga externa kostnader -109,7 8% -118 455,53 -118 455,53

Personalkostnader

7010 Styrelsevård -6,8 -21% -5 407,00 -5 407,00
7090 Utbildning -0,2 -100% 0,00 0,00
7340 Resor -43,0 -38% -26 659,85 -26 659,85



Resultatrapport Sid 2 (av 2)

Sverok GävleDala, 883202-5285 (JN) Utskrifts-ID: 058

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
0601-0612 0701-0712 0701-0712

(tkr)

7400 Förtäring -14,8 -22% -11 496,42 -11 496,42

Summa personalkostnader -64,9 -33% -43 563,27 -43 563,27

Avskrivningar/nedskrivningar

7830 Avskrivn Dator -7,3 0% -7 275,00 -7 275,00

Summa avskrivningar/nedskrivningar -7,3 0% -7 275,00 -7 275,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -196,8 -11% -174 693,80 -174 693,80

RÖRELSERESULTAT 142,6 -124% -34 797,80 -34 797,80

Resultat från finansiella investeringar

8300 Ränteintäkter från oms.tillg 0,0 #% 0,02 0,02
8390 Övriga finansiella intäkter 0,0 #% 0,52 0,52

Summa resultat från finansiella investeringar 0,0 #% 0,54 0,54

RES EFTER FINANSIELLA POSTER 142,6 -124% -34 797,26 -34 797,26

ÅRETS RESULTAT 142,6 -124% -34 797,26 -34 797,26



Balansrapport Sid 1 (av 1)

Sverok GävleDala, 883202-5285 (JN) Utskrifts-ID: 059

Period: 0701-0712
Senast reg verifikat: A:180
Utskriven: 080212 22:37 av Ean

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
070101 0701-0712 071231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

1210 Dator 29 102,69 0,00 29 102,69
1219 Ack avskr Dator -7 275,00 -7 275,00 -14 550,00

Summa materiella anläggningstillgångar 21 827,69 -7 275,00 14 552,69

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 21 827,69 -7 275,00 14 552,69

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

1520 Personliga Förskott 2 211,14 5 148,18 7 359,32
1700 Förutbet kost/upplupna int 0,00 3 669,00 3 669,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader 9 655,00 -9 655,00 0,00

Summa kortfristiga fordringar 11 866,14 -837,82 11 028,32

Kassa och bank

1900 Deposition av tillgångar 2 000,00 0,00 2 000,00
1905 Fodring på Sverok Riks 4 060,00 -4 060,00 0,00
1910 Bankkonto 7 081,14 79 178,52 86 259,66
1915 Bankkonto (Kreditkort) 0,96 3 417,83 3 418,79
1920 Plusgirokonto 142 057,00 -128 852,43 13 204,57

Summa kassa och bank 155 199,10 -50 316,08 104 883,02

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 167 065,24 -51 153,90 115 911,34

SUMMA TILLGÅNGAR 188 892,93 -58 428,90 130 464,03

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

2061 Eget kapital -163 892,93 0,00 -163 892,93
2099 Årets resultat 0,00 34 797,26 34 797,26

SUMMA EGET KAPITAL -163 892,93 34 797,26 -129 095,67

Långfristiga skulder

2390 Övriga långfristiga skulder -20 000,00 20 000,00 0,00

Summa långfristiga skulder -20 000,00 20 000,00 0,00

Kortfristiga skulder

2890 Övriga kortfristiga skulder -5 000,00 4 432,14 -567,86
2900 Uppl kostn/förutbet intäkter 0,00 -800,50 -800,50

Summa kortfristiga skulder -5 000,00 3 631,64 -1 368,36

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -188 892,93 58 428,90 -130 464,03
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6. Revisionsberättelse 
 

Vi har reviderat Sverok Gävle-Dalas årsredovisning och funnit denna i relativt god ordning. 

Inkomsterna för 2007 har varit betydligt mindre än vad som räknades med när budget för året sattes. 
Detta beror på landstinget Gävleborgs ändrade bidragsregler, vilket medfört att Sverok GD istället för 
150.000 kronor fått cirka 55.000 kronor från dem. Totalt sett har bidragsdelen varit mindre än hälften 
av tidigare verksamhetsår. Verksamhetsåret/perioden påvisade ett negativt resultat vilket dock redan 
var budgeterat sedan årsmötet 2007, om man bortser från ett överskott från tidigare år. 

Redovisningen är inte helt lätt att följa på grund av att kostnader inte konsekvent förts in på rätt 
budgetposter, men i stort ser det ut att vara god ordning och styrelsen har kunnat förklara och svara 
på frågor från revisorerna.  

Sett över året har styrelsen följt verksamhetsplanen och använt i stort sett de pengar som avsats till 
varje budgetpost. På grund av tappet i intäkter från Gävleborgs Landsting har man justerat ner 
kostnaderna i rimlig grad samt använt redan sparade pengar, vilket innebär att man på så gott som 
samtliga poster gått under budget.  

Undantaget är posten spelinköp, där man drar över budget med ett par tusen kronor. 

Budgetposten jämställdhet/jämlikhet är var vi kan se inte använd över huvud taget i år heller, och vi 
kan hoppas att styrelsen inkorporerat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv på sin verksamhet. 
Förslagsvis kan man fortsätta på den inslagna vägen och ta bort jämlikhet som enskild budgetpost. 

Då posten projektbidrag (till föreningarna) ligger långt under budget, rekommenderar vi en översyn 
av information om såväl som regler kring ansökan om detta. 

Långfristiga (Sverok RIKS, 20.000 kr) såväl som kortfristiga skulder har med under året i princip 
reglerats som beslutat/planerat under årsmötet 2007. 

Några personliga förskott har utbetalats under året. I många fall kan det vara ett nödvändigt 
förfarande, men det är bra om redovisning lämnas in omgående och att pengarna går till för 
verksamheten relevanta utgifter. Kortfristiga fodringar skall ses just som kortsiktiga och helst justeras 
under verksamhetsåret.      

Sammantaget har styrelsen gjort det årsmötet sa att de skulle göra, och de har gjort det på betydligt 
mindre budget än vad de trodde att de skulle få. Det vi kan rekommendera är en, om möjligt, 
säkerställande av bidragsdelens storlek inför kommande period för att undvika ett bortfall av liknande 
slag som detta verksamhetsår. Detta för att kunna få en bättre ekonomistyrning och arbeta utifrån en 
mer realistisk budget. 

Vi yrkar därför att: 
- att resultaträkningen och balansräkningen läggs till handlingarna, samt 
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

Lina Svensson   Ulrika Wiborgh Östberg  
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7. Motion om 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." 

Denna motion godkändes på det förra årsmötet, och träder i kraft om den godkänns på även detta 
årsmöte, då stadgeändringar måste godkännas på två årsmöten i rad. 
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8. Styrelsens förslag till  
    verksamhetsplan 2008 
 

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 2008 

- Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för 
vår verksamhet, inklusive kontakter med andra organisationer. 

- 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, bl.a. genom att delta på Sveroks 
internutbildningar och träffar för distriktsaktiva (s.k. Slag). 

- Behålla kontakten med Studiefrämjandet. 

- Erbjuda kurser i föreningsdrift/introduktionsmöten. 

- Fortsätta arbetet med ”Kompetenspoolen” och se till att den uppdateras vid behov. 

- Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt enligt gällande regler, samt se till att 
projektbidragsreglerna uppdateras. 

- Skapa förutsättningar för att hemsidan arbetas med kontinuerligt och uppdateras regelbundet. 

Styrelsen har för avsikt att under 2008 

- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006. 

- 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, om nödvändigt. 

- 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 verka för att information om vad styrelsen gör 
finns tillgänglig för alla intresserade. 

- Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna, t.ex. genom att arrangera spelhelger för distriktets 
medlemmar eller ge erforderligt stöd till sådan verksamhet som arrangeras av medlemsföreningar 
eller utomstående. 

- Skapa förutsättningar för att externt informationsarbete bedrivs, där hobbyn visas upp för såväl 
allmänhet som särskilt berörda grupper. 

- Ge medlemmar i distriktet möjlighet till subventionerade resor till minst två av de större svenska 
spelkonventen, om tillräckligt intresse finns, samt i övrigt underlätta konventsbesöket för våra 
medlemmar. 

- Särskilt verka för att stödja konventen i distriktet och de medlemmar som vill besöka de lokala 
konventen. 
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- Genomföra välorganiserade DM-kval och finaler, samt erbjuda föreningar att arrangera 
distriktsmästerskap om de vill. 

- Förbättra utskicksrutinerna, följa upp det arbete som gjorts och hitta nya arbetssätt som fungerar 
tillfredställande. 

- Fräscha upp lokalen och göra reklam för att öka dess användande. 

- Se till att vår terräng sköts och att spelskivor produceras. 

- Se till att det genomförs en inventering av det som finns att låna från distriktet och att 
informationen sprids genom hemsidan. Vidare se till att inventarielistan uppdateras löpande med 
nya inköp. 

- Skapa förutsättningar för en informationskampanj om airsofthobbyn till Polismyndigheten, 
skolorna och andra som kommer i kontant med hobbygrenen. 

- Skapa möjlighet för fler airsoftloppisar och liknande arrangemang riktade mot andra hobbygrenar. 
Särskild fördel skall ges de arrangemang som riktar sig mot mer än en hobbygren. 

- Stödja kurser i kreativa och estetiska verksamheter knutna till spelhobbyn såsom terrängbyggande, 
figurmålning, lajvsömnad m.m. t.ex. genom kurshelger, kontakter med Studiefrämjandet eller 
inom ramarna för projektbidraget. 
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9. Verksamhetsplan 2008 
 

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 2008 

- Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för 
vår verksamhet, inklusive kontakter med andra organisationer. 

- Sköta kontakten med landstingen, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet, 
samt i högra grad än tidigare försöka säkerställa bidragen från landstingen. 

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

- Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen, bl.a. genom att delta på Sveroks 
internutbildningar och träffar för distriktsaktiva (s.k. Slag). 

- Förbättra kontakten med Studiefrämjandet. 

- Erbjuda kurser i föreningsdrift/introduktionsmöten. 

- Fortsätta arbetet med ”Kompetenspoolen” och se till att den uppdateras vid behov. 

- Erbjuda projektbidrag till föreningarnas projekt enligt gällande regler, samt se till att 
projektbidragsreglerna uppdateras. 

- Skapa förutsättningar för att hemsidan arbetas med kontinuerligt och uppdateras regelbundet. 

- Hålla kontakten med medlemsföreningarna och informera om vad styrelsen gör och vad distriktet 
kan erbjuda föreningarna. 

- Se till att det genomförs en inventering av det som finns att låna från distriktet och att 
informationen sprids genom hemsidan. Vidare se till att inventarielistan uppdateras löpande med 
nya inköp. 

Styrelsen har för avsikt att under 2008 

- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006, 
samt se över möjligheten att inleda liknande samarbeten på andra orter. 

- 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, om nödvändigt. 

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

- Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna, t.ex. genom att arrangera spelhelger för distriktets 
medlemmar eller ge erforderligt stöd till sådan verksamhet som arrangeras av medlemsföreningar 
eller utomstående. 

- Skapa förutsättningar för att externt informationsarbete bedrivs, där hobbyn visas upp för såväl 
allmänhet som särskilt berörda grupper. 

- Ge medlemmar i distriktet möjlighet till subventionerade resor till minst två av de större svenska 
spelkonventen, om tillräckligt intresse finns, samt i övrigt underlätta konventsbesöket för våra 
medlemmar. 
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- Särskilt verka för att stödja konventen i distriktet och de medlemmar som vill besöka de lokala 
konventen. 

- Genomföra välorganiserade DM-kval och finaler, samt erbjuda föreningar att arrangera 
distriktsmästerskap om de vill. 

- Förbättra utskicksrutinerna, följa upp det arbete som gjorts och hitta nya arbetssätt som fungerar 
tillfredställande. 

- Fräscha upp lokalen och göra reklam för att öka dess användande. 

- Se till att vår terräng sköts och att spelskivor produceras. 

- Skapa förutsättningar för en informationskampanj om airsofthobbyn till Polismyndigheten, 
skolorna och andra som kommer i kontant med hobbygrenen. 

- Skapa möjlighet för fler airsoftloppisar och liknande arrangemang riktade mot andra hobbygrenar. 
Särskild fördel skall ges de arrangemang som riktar sig mot mer än en hobbygren. 

- Stödja kurser i kreativa och estetiska verksamheter knutna till spelhobbyn såsom terrängbyggande, 
figurmålning, lajvsömnad m.m. t.ex. genom kurshelger, kontakter med Studiefrämjandet eller 
inom ramarna för projektbidraget. 

- Verka för ökad jämställdhet inom distriktet. 

- Nominera en kandidat till studiefrämjandets styrelse antingen på distrikts- eller lokalnivå. 
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10. Budget 2008 
 

UTGIFTER 
Administration   100 000 kr  

  Styrelsemöten 30 000 kr   

  Lokal 40 000 kr   

  Telefoni 5 000 kr   

  Kontorsmaterial 2 500 kr   

  SLAG 7 500 kr   

  Styrelsevård 15 000 kr   

Nyhetsbrev   10 000 kr  

Projektbidrag   20 000 kr  

  Dalarna 10 000 kr   

  Gävleborg 10 000 kr   

Arrangemang   83 500 kr  

  Spelhelger 10 000 kr   

  Kurser 10 000 kr   

  Distriktsmästerskap 3 500 kr   

  Konventsbussar 40 000 kr   

  Årsmöte 20 000 kr  

SUMMA   213 500 kr  

 

INTÄKTER 
Landstingsbidrag   167 500 kr 

  Gävleborg – Grund 50 000 kr   

  Gävleborg – Projektbidrag 10 000 kr   

  Gävleborg – Slag 7 500 kr   

  Dalarna 100 000 kr   

Bussavgifter   12 500 kr   

SUMMA   180 000 kr 

 

SUMMA SUMMARUM   - 33 500 kr 

 

 


