
SVEROK GÄVLEDALA 
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävlaDala-distriktet 

 
 

 
Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävleDala-distriktet 
Adress:  Telefon: E-kontakt: 
Vågskrivargatan 5 026-125120  info@gd.sverok.se 
803 20 GÄVLE  www.gd.sverok.se 
 

 

Protokoll styrelsemöte 26/3-06 
 
Plats: Sverok GävleDalas kansli. 
 
Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Freddie Juza, Jon Back, Rikard Åslund, Anders 
Ekman, Jonas Nordlander 
 
Bilagor: 

I. Ekonomisk balans- och resultatrapport 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande Peter Engström förklarar mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av dagordningen 
 
Så skedde. 
 
§ 3 Mötesformalia 
 
Peter Engström valdes till permanent mötesordförande. 
Anders Ekman valdes till permanent mötessekreterare. 
Rikard Åslund valdes till permanent justerare. 
 
§ 4 Rapporter 
 
a) Landstingsmöte 
 
Anders rapporterar från mötet med landstinget. Skriftligt rapportering finns på Wikin. Den 28/4 
kommer ett möte att hållas för samtliga bidragssökande organisationer om de nya reglerna. 
 
b) Ordförande 
 
Peter har varit i kontakt med en förening i Storvik som vill göra ett konvent. Andreas utses till 
kontaktperson. 
 
Peter och Freddie har varit på mediaträff i Linköping, där Sveroks pressmaterial och mediaplan 
förbättrades. 
 
På Sveroks riksmöte har GD varit med och drivit igenom att distrikten ska få skicka observatörer 
med yttrande- och förslagsrätt till kommande riksmöten. 
 
Peter har arbetat med ordförandenätverket och planerat kurser. 
 
Vi har även haft kontakt med Avesta Airsoft Förening som har problem med skogsägaren för det 
område de tänker använda till ett av sina arrangemang. 
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§ 5 Ekonomi 
 
Mötet valde Peter Engström (700816-1619), Jonas Nordlander (840114-7114) och Freddie Juza 
(870129-7510) att var och en för sig teckna föreningens firma. 
 
Om SF Alphas skuld ej betalts in innan den 3/4 kommer ärendet föras vidare till kronofogden. 
Anders ska kontakta föreningens före detta ordförande. 
 
Peter och Anders ska överföra Tommy Isacssons skuld till kronofogden. 
 
Jonas redogör för det ekonomiska nuläget. Balans- och resultatrapport finns bifogat. 
 
§ 6 Inköp av kontorsvaror 
 
Konferensställ, hålslag, en längre häftapparat och annat kontorsmaterial som behövs ska köpas in. 
Peter ansvarar för inköpen, som ska ligga innanför budgetposten för detta. 
 
Möjligheter att hitta en billig whiteboardtavla ska undersökas av alla. 
 
Peter, Jon och Anders ska förbereda ett förslag till förtryckta kuvert i C4 och C5 och undersöka 
kostnader för detta. 
 
§ 7 Datorinköp 
 
En bärbar dator av modell Dell Inspiron 630 ska köpas in. Till denna ska även en väska, 
dockningsstation och andra tillbehör köpas. Peter ansvar för inköpen. 
 
Eventuellt ska en till köpas in senare om vår bidragsansökan till Gävleborgs landsting beviljas. 
 
§ 8 Bussresor 
 
En bussresa till GothCon ska arrangeras. Bussresan kommer att ha 50 platser, och biljettpriset är 100 
kr. Freddie och Rikard ansvarar för resan. Bussresa och inträde för reseledarna betalas av distriktet. 
 
§ 9 Inslaget 
 
Inslaget kommer att äga rum 28/4-1/5 på Barnens Ö. Peter, Andreas, Freddie, Rikard, Jimmy, Jon, 
Johannes och Lina Svensson, en av våra valberedare, kommer att åka på slaget. Rikard ansvarar för 
anmälan och resor. 
 
§ 10 Planering av året 
 
Planering av året ska skötas över wikin under den närmsta tiden. 
 
§ 11 Styrelsepärmar 
 
Peter presenterar styrelsepärmarna och delar ut material till dem. 
 
§ 12 Mötesschema 
Nästa möte ska hållas den 23/4 i Gävle, med frivillig arbetsdag den 22/4. 
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Nästa möte efter det ska hållas den 11/6 i Borlänge. Andreas ansvarar för lokal. 
 
§ 13 Övriga frågor 
 
a) Tröjor 
 
Tröjor av två varianter, en för internt och en för externt bruk, ska tryckas upp. Jon och Rikard 
ansvarar för inköpen. 
 
b) Ung Kulturdagar 
 
Distriktet ska stå för kursavgifter och resa för Andreas till Ung Kulturdagar. 
 
§ 14 Mötets avslutande 
 
Peter förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
………………………………………  
Anders Ekman 
 
 
Justeras: 
 
 
……………………………………… 
Rikard Åslund 



�Sverok GävleDala �Sida: �1

�Balansrapport �Utskrivet: �06-03-29
�Preliminär�Räkenskapsårets början: 06-02-01 �Senaste vernr: �30

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

�Ing balans �Period �Utg balans

�TILLGÅNGAR
�Omsättningstillgångar

�Fordringar
�1510 �Kundfordringar �12 810,00 �-3 810,00 �9 000,00
�1520 �Personliga förskott �2 115,00 �0,00 �2 115,00
�S:a Fordringar �14 925,00 �-3 810,00 �11 115,00

�Kassa och bank
�1900 �Deposition av tillgångar �0,00 �2 000,00 �2 000,00
�1910 �Kassa �26,00 �0,00 �26,00
�1920 �PlusGiro �6 053,00 �-6 053,00 �0,00
�1930 �Bankkonto �262,38 �53 968,50 �54 230,88
�S:a Kassa och bank �6 341,38 �49 915,50 �56 256,88

�S:a Omsättningstillgångar �21 266,38 �46 105,50 �67 371,88

�S:A TILLGÅNGAR �21 266,38 �46 105,50 �67 371,88

�EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
�Eget kapital

�2010 �Eget kapital �-35 430,88 �0,00 �-35 430,88
�2019 �Redovisat resultat �14 164,50 �0,00 �14 164,50
�S:a Eget kapital �-21 266,38 �0,00 �-21 266,38

�S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER �-21 266,38 �0,00 �-21 266,38

�BERÄKNAT RESULTAT*** �0,00 �46 105,50 �46 105,50



�Sverok GävleDala �Sida: �1

�Resultatrapport �Utskrivet: �06-03-29
�Preliminär�Räkenskapsårets början: 06-02-01 �Senaste vernr: �30

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

�Perioden �Tot fg år

�Rörelsens intäkter och lagerförändring
�Nettoomsättning

�3110 �Landstingsbidrag �75 000,00 �0,00
�3120 �Sverok intäkter �1 600,00 �28 071,00
�S:a Nettoomsättning �76 600,00 �28 071,00

�S:a Rörelseintäkter och lagerförändring �76 600,00 �28 071,00

�Bruttovinst �76 600,00 �28 071,00

�Rörelsens kostnader
�Övriga externa kostnader

�5010 �Lokalhyra �-13 352,00 �-15 232,00
�5410 �Förbrukningsinventarier �-1 962,00 �-1 061,50
�6110 �Kontorsmaterial �-425,50 �-342,00
�6150 �Trycksaker �0,00 �-1 221,00
�6211 �Telefon �-688,00 �-2 653,00
�6250 �Porto �-1 980,00 �-5,50
�6390 �Övr kostnader �0,00 �-355,00
�6570 �Bankkostnader �0,00 �-1 034,00
�S:a Övriga externa kostnader �-18 407,50 �-21 904,00

�Personalkostnader
�7340 �Resor �-10 033,50 �-17 080,00
�7400 �Förtäring �-2 053,50 �-3 251,50
�S:a Personalkostnader �-12 087,00 �-20 331,50

�S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm �-30 494,50 �-42 235,50

�Rörelseresultat före avskrivningar �46 105,50 �-14 164,50

�Rörelseresultat efter avskrivningar �46 105,50 �-14 164,50

�Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader �46 105,50 �-14 164,50

�Resultat efter finansiella intäkter och kostnader �46 105,50 �-14 164,50

�Resultat före bokslutsdispositioner och skatt �46 105,50 �-14 164,50

�Resultat före skatt �46 105,50 �-14 164,50

�Beräknat resultat �46 105,50 �-14 164,50

�8999 �Redovisat resultat �0,00 �14 164,50


