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Välkomna till årsmötet för Sverok Gävle-Dala!

Sverok Gävle-Dala är ett distrikt inom Sverok och täcker Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. 
Årsmötet äger rum den 23:e februari klockan 13 på Studiefrämjandet, Slaggatan 37, 791 70 
FALUN. Alla föreningar som har säte i distriktet kallas till årsmötet och får vara med och bestämma 
vad distriktet ska göra under nästa år. Kallelsen går ut till föreningarnas postmottagare, inte till alla 
medlemmar i föreningarna, så det är väldigt bra om postmottagarna berättar för de andra i 
föreningarna om detta.

I det här utskicket hittar ni merparten av möteshandlingarna. Möteshandlingar är ett förslag som 
styrelsen lägger fram för årsmötet, och de som röstar på årsmötet kan bestämma att de ska ändras. 
Man kan lägga till eller dra ifrån eller ändra precis som man vill, så länge majoriteten av de 
röstberättigade tycker att det ska vara så. En del papper kommer heller inte vara färdiga innan 
kallelsen ska gå ut. Därför blir det vissa ändringar i de papper som skickas ut här.

Motioner är välkomna. Om ni har idéer eller förslag om hur distriktet borde arbeta eller vad 
distriktet borde göra går det bra att skriva ner det och skicka in till årsmötet som en motion. Om 
merparten av de röstberättigade också tycker att det är en bra idé och röstar för blir det så. En 
motion kan skrivas väldigt formellt, men det är inte ett måste. Vill du ha lite hjälp med hur man kan 
skriva så hör av dig till styrelsen (tel. och mail nedan) så hjälps vi åt. Vi tycker om motioner och 
samarbetar självklart gärna med föreningarna, så skriv hellre en motion för mycket än en för lite. Vi 
kan också skriva in ditt förslag i styrelsens verksamhetsplan, om det passar och du vill det.

Föreningar får skicka olika många representanter beroende på hur många medlemmar man har. 
Stora föreningar får skicka fler representanter än små, enligt tabellen:

        1 ombud för upp till och med 25 medlemmar   
        2 ombud för 26 - 50 medlemmar   
        3 ombud för 51-75 medlemmar   
        4 ombud för 76 - 100 medlemmar   
        5 ombud för 101 medlemmar och därutöver

Anmäl gärna i förväg att ni kommer, så kan vi beräkna fika och matåtgång. Distriktet bjuder på fika 
under mötet och vi bjuder mötesfunktionärer och röstberättigande på middag efter mötet. 
Anmälningar och frågor är välkomna och ni når oss på telefon 070-534 51 20 eller 
info@gd.sverok.se.

 

mailto:info@gd.sverok.se
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Verksamhetsberättelse GD 2013

Verksamheten för Sverok Gävle-Dala har under 2013 framförallt bedrivits kring tre centrala teman, 
föreningsstöd, organisationskontakter och intern verksamhet. Vad gäller resursfördelning har 
föreningsstödet prioriterats. Särskilt har större delen av budgeten lagts på detta i olika former. 
Organisationskontakter har varit prioritet två och då kännetecknas detta arbete mestadels av 
kontakter med andra organisationer i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland som på olika sätt är 
intressanta för spelare eller i spelsammanhang. Exempelvis kan kontakter med kommunernas 
föreningsstödshandläggare, marknadsföring på orter där det saknas organiserade spelare och besök 
på skolor för att informera om Sverok räknas hit. Intern utveckling kännetecknas av arbete för att 
stärka den egna organisationen. Det rör sig om att exempelvis delta på Sverok Riks 
distriktskonferenser (”slag”), styrelsevård och föreningsbesök.

Exempel på vad vi gjort under året, fördelat på de tre centrala temana:

Föreningsstöd:

– Gällande projektbidrag har det beviljats 12 stycken ansökningar, totalt har 129 106 kr delats 
ut till föreningar som vill utveckla sin ordinarie verksamhet. Exempel på detta är stöd till ett 
lajv direkt riktat mot nybörjare och en datorspelsförening för barn som ville ge kurser i 
datorbygge för sina äldre  medlemmar.

– Deltagarstöd till en förening som marknadsförde sig på Soliga Torsdagen i Leksand, en 
kommun med mycket få Sverok-föreningar 

– Deltagarstöd till en förening som visade upp lajvhobbyn på Skogens Dag i skogarna mellan 
Falun och Borlänge

– Inköp av spelutrustning som lånas ut till föreningar. Exempelvis brädspel, tv-spelskonsoller 
(fokus på utlåning till konventen), switchar som efterfrågas vid LAN-arrangemang med 
mera. Även givetvis utlåning av detta.

– En av våra föreningar har börjat rusta upp det befintliga lajvområdet utanför Ludvika, vilket 
varit inaktivt under några år. Distriktet har funnits med, hittills mestadels som moraliskt 
stöd, men vi planerar att framledes även stötta projektet ekonomiskt och förmodligen även 
mer handgripligt med hammare och såg.  

Organisationskontakter:

– Löpande kontakter med Studiefrämjandet, som Sverok är med i, men även med andra 
studieförbund. Sverokföreningar är fria att välja om de vill samarbeta med studieförbunden, 
och om de så vill står de fria att välja vilket studieförbund de vill.

– Distriktet och ett par lokala föreningar har träffat Borlänge kommuns föreningshandläggare 
inom ramen för Sverok Riks projekt 'Hej Kommunen'.

– Distriktsstyrelsen har deltagit på Ung Kraft i Leksands sammankomst och berättat om 
spelhobbyn och Sveroks verksamhet.

– Vi har under året jobbat på kommunkontakter för att få länka vår hemsida till distriktets 
kommuners hemsidor, vid deras föreningskontakter.



Intern utveckling

– Distriktsstyrelsen har haft 8 ordinarie styrelsemöten under året, samt även löpande 
mejlkontakt och något arbetsmöte.

– Profilmaterial har tagits fram i form av dels visitkort, dels tröjor i olika storlekar. Visitkorten 
är mestadels tänkta för organisationskontakter, medan tröjorna är tänkta att delas ut till 
föreningar som gör utåtriktad verksamhet. Även barnstorlekar har köpts in, då några av våra 
föreningar har tydligt fokus på barnverksamhet.

– Två föreningsutskick har gått ut till föreningarna via e-post. De har innehållit information 
om vad som pågår i distriktet och vad distriktsstyrelsen kan hjälpa till med.

– Två personer har deltagit på Sverok Riks distriktskonferenser, ”slagen”, som ges vid två 
eller tre tillfällen per år.

– Årsmöte för verksamhetsåret har arrangerats.



Ekonomisk berättelse 2013

Året som gått
Under året har ekonomin varit god. De beräknande intäkterna har vi fått in till 100 % samtidigt 
uppgår våra utgifter till ca 75 % av budgeterade belopp, samma resultat hade vi även förra året. 
Ingen budgetpost har gått över vilket ses som positivt. 

Intäkter
Vi fick 90 000 kr av Landstinget Dalarna och 88 158 kr av Landstinget Gävleborg. 

Kostnader
Större utgifter vi har haft är projektbidrag på 129 106 kr, inventarier 25 387 kr samt lokalhyra på 
24 000 kr. Kostanden för styrelsemöten fortsätter att vara låg och slutar på 9 190 kr, som tidigare år 
beror detta på att vi har flera styrelsemedlemmar som bor väldigt nära varandra så resandet har varit 
begränsat. 

Balansposter
Distriktet har ett par projektbidrag som inte har betalats ut under 2013 summan är ca 57 000 kr, 
tanken är att pengarna ska betalas ut så snart som föreningarna uppnår de krav som har ställts. Årets 
resultat slutar på minus 40 212,70 kr enligt budget skulle resultatet sluta på minus 106 083 kr.  

Nästa År
Vi har fått beviljat bidrag för Landstinget Dalarna med 90 000 kr och från Landstinget Gävleborg 
har vi inte blivit beviljade något bidrag alls då vårt medlemsantal är för lågt i deras distrikt. Intäkter 
för 2014 blir alltså endast 90 000 kr. Vid årsskiftet fanns det även strax över 261 000 kr på 
distriktets konto, dock får man tänka på att vi även har skulder på ca 57 000 kr. 

Mats Weingård 
Kassör Sverok GävleDala – Falun den 18 januari 2014.  



Motion - Ändring av distriktnamn 2014

Styrelsen lägger fram ett förslag på att man ska byta namn på distriktet. Bytet ska då vara från 
”Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund GävleDala distriktet” till ”Sverok GävleDala”. I samband 
med detta byte så bör då detta bytas i alla texter inklusive stadgarna. 

Detta på grund av att Sverok Riks nu heter Sverok och att vi i distrikten då borde ta efter så att vi 
inte har ett gammalt namn. Så att alla distrikt i heter som moderförbundet,för att skapa minimal 
förvirring i organisationen. 



Verksamhetsplan för Sverok Gävle-Dala 2014

Sverok Gävle-Dalas distriktsstyrelse ska under 2014:

–Anordna en kvaltävling i Svenska E-sportcupen i samarbete med de lokala LAN-föreningarna, och 
undersöka möjligheten Streama detta på nätet. Satsningen ska syfta till att sätta gävle-dala-området 
på kartan inom e-sport-världen och till 2015 etablera att ett Gävle-Dala-lag tävlar i SM.

–Kontakta kommunerna i Dalarna och Gävleborg och be om att få länka vår organisationssida från 
deras föreningsinformation på hemsidan.

–Fortsätta bygga på resursbanken med saker som föreningar ofta vill låna, och låna ut dessa.

–Söka landstingsbidrag från Landstinget Dalarna och Gävleborgs läns landsting.

–Ha löpande föreningskontakter, exempelvis aktivt ringa föreningarna, och vara tillgängliga 
kvällstid för föreningarna på distriktets mobiltelefon.

–Förmedla kontaktuppgifter och stödja projekt föreningar vill driva, utifrån föreningarnas behov 
och önskemål. Projektbidraget är här en viktig stödform.

–Lämna ekonomiskt bidrag till föreningar som vill marknadsföra sig på lokal nivå, exempelvis 
marknandsföringsmaterial och täcka mindre utgifter i samband med marknadsföringstillfället.

–Kontakta studieförbunden i distriktet och prata om deras möjligheter att stötta spelhobbyn.



Budgetförslag för Sverok Gävle-Dala 2014

Obeservera att utöver denna årsbudget har distriktet c:a 150 000 kr på konto som sparas för år med 
låga eller inga bidrag. Tanken är att denna buffert ska göra det möjligt att driva verksamheten utan 
att kvalitén påverkas under ett år, då styrelsen jobbar med fokus att åter få kontinuitet i ekonomin. 
Självklart hoppas vi att det i praktiken inte ska behöva användas.

Intäkter Budgeterat

Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg  - kr 

Kostnader

Lokal

Administration (telefon o.d.)
Porto (låna ut spel och prylar)

Projektbidrag

Investeringar i resurser att låna ut

Styrelsemöten
Styrelsevård
Profilmaterial
Årsmöte
Distrikskonferanser

Åretsresultat blir

 90 000,00 kr 

 90 000,00 kr 

 24 000,00 kr 

 5 000,00 kr 
 3 000,00 kr 

 67 129,23 kr 

 10 000,00 kr 

 10 000,00 kr 
 10 000,00 kr 
 10 000,00 kr 
 5 000,00 kr 
 5 000,00 kr 

 149 129,23 kr 

-59 129,23 kr 



Valberedningens förslag till styrelse 2014

Styrelse:
Jonas Nordlander (ordf.)
Mats Weingård (kassör)
Lina Weingård (sekr.)
Mikael Åkerlund
Linus Lindgren
Isak Tegmark
Asmir Crnalic
Erik Ivarsgård

Valberedning:
Ulrika Wiborgh (sammankallande)

Revisorer:
Robin Hallberg (ersättare Ulrika Wiborgh)
Anders Granlund (ersättare X)



Stadgar för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund GävleDaladistriktet  

Antagna 2000-02-26   
Reviderade 2012-02-18  

Fundament   

§ 1. Sveriges Roll- och Konflikspelsförbund GävleDala (Sverok GävleDala) är ett av Sveriges Roll   
och Konfliktspelsförbunds (Sverok) distrikt.   

§ 2. Distriktets verksamhetsområde är Gävleborgs och Dalarnas län.   

§ 3. Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel   
inom verksamhetsområdet.   

§ 4. Distriktet är religiöst och politiskt obundet.   

§ 5. Distriktet har sitt säte i Falun.   

§ 6. Distriktets verksamhetsår är från 1 januari till 31 december.   
   
Årsmötet   

§ 7. Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ.   

§ 8. Årsmötet ska hållas en gång per år i februari.   

§ 9. Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen   
rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.   

§ 10. Till årsmötet får varje förening sända ombud beroende på hur många medlemmar som   
rapporterades till förbundet vid föregående års utgång:   

        1 ombud för upp till och med 25 medlemmar   
        2 ombud för 26 - 50 medlemmar   
        3 ombud för 51-75 medlemmar   
        4 ombud för 76 - 100 medlemmar   
        5 ombud för 101 medlemmar och därutöver   

§ 11. Valbar till föreningsombud är inte distriktets styrelse, distriktets revisorer och 
distriktetsvalberedning.   

§ 12. Endast ombud är röstberättigade vid årsmötet.   

 § 13. Årsmötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse är sända till föreningarna senast fyra veckor  
före årsmötet.   

§ 14. Beslut i ärenden ej angivna i möteshandlingarna kräver tre fjärdedelars majoritet för att   
godkännas.   



§ 15. På årsmötet måste följande punkter tas upp.   

        Mötets öppnande   
        Mötets behörighet   
        Fastställande av röstlängd   
        Fastställande av dagordning   
        Val av mötesordförande   
        Val av mötessekreterare   
        Val av två justeringsmän och tillika rösträknare   
        Verksamhetsberättelse   
        Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning   
        Revisionsberättelse   
        Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen   
        Motioner   
        Fastställande av verksamhetsplan   
        Fastställande av budget   
        Stadgemässiga val   
        Mötets avslutande   

§ 16. Årsmötet väljer en ordförande och en styrelse med mellan 4 till 8 ledamöter.   

§ 17. Årsmötet väljer två revisorer jämte personliga suppleanter.   

§ 18. Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som ej uppburit styrelseuppdrag  
under föregående verksamhetsår och ej kommer uppbära styrelseuppdrag under kommande  
verksamhetsår.   

§ 19. Årsmötet väljer tre valberedare varav en sammankallande.   

§ 20. Distriktets medlemmar och föreningar har rätt att lämna in motioner. För att tas upp på   
årsmötet ska motion ha inkommit senast 3 veckor innan årsmötet.   

§ 21. Ändring av stadgarna kräver likalydande beslut på två årsmöten, skilda i tiden av minst fyra   
veckor.   

§ 22. Extra årsmöten ska kallas av styrelsen närhelst denna finner så befogat, eller om tio 
föreningarskriftligen så kräver.

§ 23. Extra årsmöten ska kallas av revisorerna närhelst dessa finner så befogat.

Styrelsen

§ 24. Styrelsen består av ordföranden och 4 till 8 ledamöter.

§ 25. Styrelsen fördelar styrelsearbetat mellan sig.

§ 26. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.

§ 27. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga styrelsemedlemmar kallats minst en vecka i förväg.

§ 28. På styrelsemöten har ordföranden utslagsröst.



Revisorerna

§ 29. Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar, samt styrelsens generella arbete.
Revisorerna har rätt att begära, och utan dröjsmål få utlämnat, allt skriftligt styrelsematerial.

§ 30. Det åligger revisorerna att framlägga revisionsberättelse till årsmötet.

§ 31. Revisorerna har att tolka stadgarna om stadgarnas betydelse är oklar.

Valberedningen

§ 32. Valberedningens har att framlägga förslag till de av stadgarna föreskrivna valen.

Upplösning

§ 33. Distriktet kan endast upplösas av Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbunds (Sverok) årsmöte.

§ 34. Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Eventuellt kvarvarande
tillgångar ska tilldelas det distrikt som det upplösande mötet ger i uppdrag att ta över
distriktsverksamheten. Splittras länen upp i flera distrikt får det upplösande mötet besluta om hur
kvarvarande tillgångar delas upp mellan distrikten. Om inget distrikt tar över distriktsverksamheten
går kvarvarande tillgångar till det ändamål som upplösande möte bestämmer.

§ 35. Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses.
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