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1. Mötets öppnande 
Mötet	  öppnades.	  

2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden	  fastställdes,	  se	  Bilaga	  1.	  

3. Mötets behörighet 
Mötet	  ansåg	  sig	  vara	  behörigt	  utlyst.	  

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen	  fastställdes.	  

5. Val av mötesordförande 
Jesper	  Berglund	  valdes	  till	  mötesordförande.	  

6. Val av mötessekreterare 
Rasmus	  Palm	  valdes	  till	  mötessekreterare.	  

7. Val av två justerare och två rösträknare 
Frida	  Karlsson	  valdes	  till	  justerare	  och	  rösträknare.	  

Jonatan	  Rhodin	  valdes	  till	  justerare	  och	  rösträknare.	  

8. Fastställande av mötesordning 
Mötesordningen	  fastställdes	  till	  det	  som	  varit	  praxis	  och	  tradition	  i	  Sverok	  Väst	  sedan	  tidigare	  
år.	  
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9. Verksamhetsberättelse 
Yrkanden:	  

1.	  Lägg	  verksamhetsberättelsen	  till	  handlingarna.	  
Yrkandet	  avslogs.	  

2.	  Styrelsen	  uppdras	  att	  komplettera	  verksamhetsberättelsen	  med	  verksamhet	  som	  ägt	  rum	  
genom	  samarbetsavtal	  med	  Sverok	  Väst	  men	  som	  inte	  står	  med	  i	  verksamhetsberättelsen.	  
(Jacob	  Hallén)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

3.	  Protokollsanteckning	  från	  Ragnar	  Bark.	  (Ragnar	  Bark)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

Protokollsanteckning	  från	  Ragnar	  Bark:	  
Spelets	  Hus-‐rådet	  har	  genomfört	  ett	  flertal	  möten	  och	  har	  bla	  tagit	  bort	  bardisken	  i	  hallen	  på	  
Spelets	  Hus.	  Detta	  skedde	  under	  maj	  månad.	  
Under	  hösten	  har	  Ragnar	  vid	  två	  tillfällen	  försökt	  kalla	  till	  Spelets	  Hus-‐råd	  utan	  framgång	  då	  
föreningarna	  visat	  för	  dåligt	  intresse.	  
Spelets	  Hus-‐rådet	  har	  lyckats	  samla	  folk	  i	  huset	  och	  skapat	  förståelse	  emellan	  föreningarna	  i	  huset.	  
Att	  föreningsfolket	  i	  huset	  nu	  känner	  varandra	  är	  väldigt	  värdefullt	  för	  framtiden.	  

Styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsberättelsen	  hittas	  i	  Bilaga	  2.	  

10. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning 
Den	  ekonomiska	  berättelsen	  lades	  till	  handlingarna,	  se	  Bilaga	  3.	  

11. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen	  lades	  till	  handlingarna,	  se	  Bilaga	  4.	  Revisorernas	  kommentarer	  angående	  
verksamhetsår	  2012	  återfinns	  i	  Bilaga	  5.	  
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12. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Styrelsen	  beviljades	  ansvarsfrihet.	  

13. Motion – Namnändring 
Motionslämnare:	  Distriktsstyrelsen	  

Sverok	  har	  ändrat	  sitt	  namn.	  Det	  är	  lämpligt	  att	  distriktet	  gör	  detsamma.	  

Nuvarande	  paragrafen	  lyder:	  
1§	  Sverok	  Väst	  är	  en	  regional	  sammanslutning	  av	  föreningar	  inom	  Sveriges	  roll-‐	  och	  
konfliktspelsförbund.	  Distriktet	  är	  en	  ideell	  organisation.	  

Därför	  yrkar	  vi:	  

Ändra	  paragraf	  1	  till:	  
1§	  Sverok	  Väst	  är	  en	  regional	  sammanslutning	  av	  föreningar	  inom	  Sverok.	  Distriktet	  är	  en	  ideell	  
organisation.	  

Motionen	  bifölls.	  Bifall	  på	  nästkommande	  ordinarie	  årsmöte	  med	  två	  tredjedelars	  majoritet	  krävs	  
för	  att	  stadgan	  ska	  antas.	  
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14. Motion – Syftesändring 
Motionslämnare:	  Distriktsstyrelsen	  

Då	  Sverok	  har	  ändrat	  både	  sitt	  namn	  och	  syfte.	  Det	  är	  lämpligt	  att	  distriktet	  gör	  detsamma.	  

Nuvarande	  paragrafen	  lyder:	  
2§	  Distriktets	  syfte	  är	  att	  genom	  organiserad	  fritidsverksamhet	  främja	  intresset	  för	  
sällskapsspel,	  med	  tonvikt	  på	  rollspel	  och	  konfliktspel.	  

Därför	  yrkar	  vi:	  

Ändra	  paragraf	  2	  till:	  
2§	  Distriktets	  syfte	  är	  att	  genom	  demokratiskt	  organiserad	  kultur-‐	  och	  fritidsverksamhet	  främja	  
spelhobbyn.	  

Motionen	  bifölls.	  Bifall	  på	  nästkommande	  ordinarie	  årsmöte	  med	  två	  tredjedelars	  majoritet	  krävs	  
för	  att	  stadgan	  ska	  antas.	  

15. Motion – Stadgeförslag 
Motionen	  i	  sin	  helhet	  finns	  i	  Bilaga	  6.	  Motionens	  yrkanden	  drogs	  tillbaka.	  

Yrkanden:	  

1.	  Att	  distriktsstyrelsen	  får	  i	  uppdrag	  att	  bevaka	  frågan	  om	  medlemsförbund	  och	  om	  den	  finner	  
nödvändigt	  föreslå	  stadgeändringar	  till	  nästa	  år.	  (Jacob	  Hallén)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

2.	  Att	  inkomna	  motioner	  följs	  upp	  med	  styrelsens	  funderingar	  i	  ämnet	  motionen	  berör.	  Dessa	  
avslutas	  med	  ett	  förslag	  kring	  om	  styrelsen	  anser	  att	  motionen	  ska	  bifallas	  eller	  avslås.	  (Jessika	  
Loftbring)	  
Yrkandet	  bifölls.	  
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16. Val av ordförande  
Valberedningens	  förslag	  finns	  i	  Bilaga	  7.	  

Nominerade	  (som	  accepterat	  sin	  nominering):	  

• Adam	  Loftbring	  
• Samuel	  Eriksson	  

Samuel	  Eriksson	  valdes	  till	  ordförande.	  

17. Val av kassör 
Valberedningens	  förslag	  finns	  i	  Bilaga	  7.	  

Nominerade	  (som	  accepterat	  sin	  nominering):	  

• Paul	  Tannenberg	  

Paul	  Tannenberg	  valdes	  enhälligt	  till	  kassör	  (för	  både	  2013	  och	  2014).	  
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18. Val av styrelse  
Valberedningens	  förslag	  finns	  i	  Bilaga	  7.	  

Nominerade	  (som	  accepterat	  sin	  nominering):	  

• Sigrid	  Neld	  
• Irem	  Ağaoğlu	  
• Simon	  Österlund	  
• Niklas	  Eriksson	  
• Alexander	  Berglund	  
• Kristian	  Hoel	  
• Adam	  Loftbring	  
• Carl-‐Magnus	  Carlsson	  
• Arhan	  Ağaoğlu	  
• Samuel	  Korsell	  

Yrkanden:	  

1.	  Att	  välja	  sex	  ledamöter.	  (Valberedningen)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

2.	  Att	  välja	  sju	  ledamöter.	  (Jonatan	  Rhodin)	  
Yrkandet	  avslogs.	  

3.	  Att	  välja	  nio	  ledamöter.	  (Tommy	  Nilsson)	  
Yrkandet	  avslogs.	  

4.	  Att	  välja	  fem	  ledamöter.	  (Arhan	  Ağaoğlu)	  
Yrkandet	  avslogs.	  

Sigrid	  Neld,	  Irem	  Ağaoğlu,	  Simon	  Österlund,	  Adam	  Loftbring,	  Arhan	  Ağaoğlu	  och	  Niklas	  Eriksson	  
valdes	  till	  ledamöter.	  
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19. Val av revisorer 
Valberedningens	  förslag	  finns	  i	  Bilaga	  7.	  

Nominerade	  (som	  accepterat	  sin	  nominering):	  

• Revisor	  Jakob	  Hallén	  
• Revisor	  Joakim	  Öfverholm	  
• Suppleant	  Per	  Reimers	  

Jakob	  Hallén	  och	  Joakim	  Öfverholm	  valdes	  till	  revisorer	  och	  Per	  Reimers	  till	  revisorssuppleant.	  

20. Val av valberedning 
Valberedningens	  förslag	  finns	  i	  Bilaga	  7.	  

Nominerade	  (som	  accepterat	  sin	  nominering):	  

• Jennie	  Rhodin	  
• Freddi	  Swan	  
• Marie-‐Lousie	  Sjögren	  
• Niklas	  Kärrstrand	  
• Christoffer	  Almquist	  

Yrkanden:	  

1.	  Att	  välja	  tre	  valberedare.	  
Yrkandet	  avslogs.	  

2.	  Att	  välja	  fem	  valberedare.	  
Yrkandet	  bifölls.	  

Niklas	  Kärrstrand	  valdes	  till	  sammankallande	  valberedare,	  Jennie	  Rhodin,	  Freddi	  Swan,	  Marie-‐
Lousie	  Sjögren	  och	  Christoffer	  Almquist	  valdes	  till	  valberedare.	  
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21. Fastställande av verksamhetsplan 
Styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsplan	  finns	  i	  Bilaga	  8.	  

Yrkanden:	  

1.	  Tilläggsyrkande:	  
Att	  fölande	  text	  läggs	  till	  i	  verksamhetsplanen	  
Förslag	  till	  hur	  Spelets	  Hus-‐rådet	  ska	  fungera	  
1.	  En	  styrelse	  på	  minst	  tre	  personer	  ska	  finnas	  som	  kan	  ta	  ansvar	  i	  alla	  lägen.	  Alla	  föreningar	  i	  
huset	  får	  ha	  en	  ledamot.	  
2.	  Tillgång	  till	  egna	  pengar	  för	  att	  kunna	  reparera	  och	  måla	  i	  huset.	  
3.	  Tillgång	  till	  ”taggar”	  att	  dela	  ut	  till	  alla	  som	  behöver.	  
(Ragnar	  Bark)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

2.	  Tilläggsyrkande:	  
Att	  fölande	  text	  läggs	  till	  i	  verksamhetsplanen	  
Att	  försöka	  få	  till	  en	  föreningsutvecklare	  i	  Halland.	  
(Tommy	  Nilsson)	  
Yrkandet	  avslogs.	  

3.	  Tilläggsyrkande:	  
Att	  fölande	  text	  läggs	  till	  i	  verksamhetsplanen	  
(varav	  max	  en	  i	  Göteborg	  och	  resten	  jämnt	  geografiskt	  utspritt	  i	  distriktet)	  
Läggs	  till	  i	  andra	  meningen	  i	  tredje	  stycket	  efter	  texten	  ”ska	  hållas	  vid	  minst	  fyra	  tillfällen”.	  (Carl	  
Viktorin)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

4.	  Att	  bifalla	  styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsplan	  med	  ovan	  bifallna	  tilläggsyrkanden.	  
Yrkandet	  bifölls.	  
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22. Fastställande av avgifter 
Yrkanden:	  

1.	  Att	  avgiften	  fastställs	  till	  0	  kr.	  (Styrelsen)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

2.	  Att	  avgiften	  fastställs	  till	  500	  kr	  per	  förening.	  (Tommy	  Nilsson)	  
Yrkandet	  avslogs.	  

Tommy	  Nilsson	  reserverar	  sig	  mot	  beslutet.	  

23. Fastställande av budget 
Styrelsen	  förslag	  till	  budget	  finns	  i	  Bilaga	  9.	  

Yrkanden:	  

1.	  Ändringsyrkande:	  
Spelets	  Hus	  hyra	  justeras	  till	  432	  000	  kr	  (från	  516	  000	  kr).	  (Adam	  Loftbring)	  
Yrkandet	  avslogs.	  

2.	  Ändringsyrkande:	  
Regionbidrag	  Västra	  Götaland	  justeras	  till	  350	  000	  kr	  (från	  320	  000	  kr).	  (Adam	  Loftbring)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

3.	  Tilläggsyrkande:	  
Kostnad	  för	  föreningsutvecklare	  i	  Halland,	  25	  000	  kr.	  (Tommy	  Nilsson)	  
Yrkandet	  bifölls.	  

4.	  Tilläggsyrkande:	  
Kostnad	  för	  utvärdering	  av	  distriktets	  sammansättning,	  10	  000	  kr.	  (Tommy	  Nilsson)	  
Yrkandet	  avslogs.	  

4.	  Bifalla	  styrelsens	  förslag	  till	  budget	  med	  ovan	  bifallna	  yrkanden.	  
Yrkandet	  bifölls.	  



	  

 
     
Mötesordförande Jesper Berglund   Mötessekreterare Rasmus Palm 

     
Justerare Jonatan Rhodin   Justerare Frida Karlsson 
 Sida 11 av 37 
 
Djurgårdsgatan 40 Tel: 031-313 92 13 http://www.sverokvast.se 
414 64 Göteborg E-post: info@sverokvast.se Orgnr: 864501-9376 

24. Övriga frågor 
Paul	  Tannenberg	  uppmanar	  alla	  att	  gilla	  Sverok	  Väst	  i	  sociala	  medier	  på	  internet.	  

Den	  gamla	  styrelsen	  tackades	  av.	  

25. Mötets avslutande 
Mötet	  avslutades.	  
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Bilaga 1 – Röstlängd 
Namn Förening Antal ombud förening har rätt till 

Marie Louise Sjögren Dionysos Kulturförening 2 ombud 
Johan Green Dionysos Kulturförening   
Frida Karlsson Dionysos Kulturförening   
Kai Nilsson Göteborgs Mahjong-sällskap 1 ombud 
Linnea Liikamaa Göteborgs Mahjong-sällskap   
Tommy Nilsson Airsoft Varberg 5 ombud 
Magnus Johansson Gothenburg Boardgamers 4 ombud 
Thomas Johansson Gothenburg Boardgamers   
Samuel Eriksson Gothenburg Boardgamers   
Karin Warmenius Gothenburg Boardgamers   
Ellinor Claesson LRS 3 ombud 
Sigrid Neld LRS   
Karl Victorin LRS   
Alexander Berglund CouchSurfing Boardgame Group 1 ombud 
Jessika Loftbring ALF 2 ombud 
Freddi Swahn ConFusion 5 Ombud 
Simon Österlund Hikari-Kai 5 ombud 
Christoffer Almquist Negative Edge 3 ombud 
Alexander Leicht Negative Edge   
Oscar Lundin Negative Edge   
Joakim Öfverholm Eldar 2 ombud 
Samuel Linder Eldar   
Nils-Peter Wihlney Warp Spiders 2 ombud 
Anders Johansson Warp Spiders   
Patrik Lind Warp Spiders   
Jonas Gustafsson Warp Spiders   
Anton Hagenström Warp Spiders   
Leo Gunnemarsson Warp Spiders   
Niklas Eriksson Warp Spiders   
Niels Boardman Jonsson Warp Spiders   
Paul Tannenberg AGH 4 ombud 
Ragnar Bark AGH   
Emil Werin AGH   
Christian Hoel AGH   
Kamil Miller AGH   
Patrick Malocco AGH   

Listan	  är	  baserad	  på	  inkomna	  föranmälningar.	  Namn	  i	  rött	  antogs	  som	  ombud.	  
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Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse 
Sverok	  är	  ett	  av	  landets	  största	  ungdomsförbund.	  Anime,	  Japanintresse,	  brädspel,	  figurspel,	  
levande	  rollspel,	  kortspel,	  datorspel,	  airsoft	  och	  paintball	  utgör	  de	  huvudsakliga	  
verksamheterna.	  En	  överväldigande	  del	  av	  utövandet	  är	  deltagarkultur,	  dvs	  deltagarna	  är	  aktiva	  
och	  egentliga	  åskådare	  inte	  existerar	  i	  någon	  större	  utsträckning.	  Organisationen	  bygger	  på	  
engagemang	  och	  frivillighet,	  där	  varje	  enskild	  ansluten	  förening	  bäst	  vet	  de	  lokala	  
förutsättningarna	  för	  sin	  verksamhet.	  Det	  är	  därför	  oftast	  föreningarna	  snarare	  än	  
organisationen	  som	  bestämmer	  verksamheten,	  framförallt	  då	  genom	  deltagande	  på	  distriktens	  
årsmöten.	  

Sverok	  agerar	  genom	  samverkan,	  informationsspridande,	  deltagande	  och	  stöd	  i	  olika	  former.	  I	  
egenskap	  av	  distriktsorganisation	  försöker	  Sverok	  Väst	  koordinera	  och	  stödja	  de	  verksamheter	  
som	  Sverok	  Väst	  distrikt,	  det	  vill	  säga	  Halland	  och	  Västra	  Götaland.	  Cirka	  hälften	  av	  distriktets	  
runt	  300	  föreningar	  finns	  i	  Göteborg,	  och	  ungefär	  en	  åttondel	  har	  sitt	  säte	  i	  Halland.	  	  	  

Förtroendevalda	  i	  Sverok	  Väst	  under	  2012-‐02-‐18	  till	  2013-‐02-‐17:	  

• Robert	  Tiinus,	  ordförande	  
• Adam	  Jones	  Loftbring,	  kassör	  
• Alexander	  Hallberg,	  vice	  ordförande	  
• Carl-‐Magnus	  Carlsson,	  sekreterare	  
• Nadja	  Andersson,	  ledamot	  
• Christoffer	  Lindgren,	  ledamot	  

Valberedning:	  

• Jonatan	  Rhodin,	  smk	  valberedare	  
• Freddie	  Swahn,	  vice	  smk	  valberedare	  
• Jennie	  Rhodin,	  valberedare	  

Revisorer:	  

• Magnus	  Haglund,	  revisor	  
• Jacob	  Hallén,	  revisor	  
• Niklas	  Kärrstrand,	  suppleant	  
• Per	  Reimers,	  suppleant	  
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Samverkansorganisationer	  

Sverok	  Väst	  samverkar	  med	  vår	  egen	  organisation,	  dvs	  riksorganisationen,	  dess	  kansli,	  och	  
andra	  distrikt	  i	  syfte	  att	  kartlägga	  och	  dela	  kompetenser	  och	  erfarenheter	  med	  varandra.	  

Vi	  är	  en	  medlemsorganisation	  i	  Studiefrämjandet.	  Mycket	  av	  vår	  verksamhet	  kan	  utföras	  i	  t.ex.	  
cirkelform	  och	  därigenom	  fås	  tillgång	  till	  de	  resurser	  och	  möjligheter	  som	  Studiefrämjandet	  har	  
att	  ge	  oss	  som	  organisation.	  

Idrotts-‐	  och	  föreningsförvaltningen	  (IOFF),	  Göteborg:	  

Förvaltningen	  stöder	  föreningslivet	  genom	  sitt	  uppdrag	  att	  lämna	  centrala	  selektiva	  och	  
generella	  föreningsbidrag.	  De	  har	  varit	  och	  är	  av	  betydande	  hjälp	  för	  verksamheten	  kring	  
Spelets	  Hus,	  främst	  i	  form	  av	  bidrag	  och	  kontakter.	  

Västra	  Götalandsregionen:	  

Vi	  har	  deltagit	  i	  möten	  för	  att	  ge	  insikt	  i	  vår	  verksamhet	  samt	  få	  råd	  att	  utveckla	  vår	  verksamhet.	  
Genom	  ett	  aktivt	  deltagande	  skapar	  vi	  incitament	  för	  VG-‐Regionen	  att	  ta	  ställning	  för	  det	  vi	  och	  
våra	  föreningar	  försöker	  uppnå.	  

Nationella	  projekt	  och	  insatser	  

Riksmötet	  beslutade	  att	  Riksorganisationen	  skulle	  vara	  behjälplig	  med	  att	  anställa	  ett	  antal	  
föreningsutvecklare	  för	  distrikten.	  En	  sådan	  skulle	  vara	  till	  står	  hjälp	  för	  att	  avlasta	  styrelsen	  
som	  ju	  arbetar	  helt	  ideellt.	  

Lokala	  insatser	  och	  projekt	  

Spelets	  Hus	  på,	  Djurgårdsgatan	  40	  i	  Göteborg,	  har	  blivit	  ett	  ganska	  lyckat	  projekt.	  Det	  är	  ännu	  
inte	  uppfräschat	  men	  alla	  trivs	  och	  knyter	  kontakter	  där,	  med	  både	  “inneboende”	  och	  besökare.	  
Det	  som	  inte	  fungerat	  är	  förvaltningen	  av	  lokalen.	  Spelets	  Hus-‐rådet,	  som	  startades	  av	  styrelsen	  
Sverok	  Väst,	  	  har	  inte	  haft	  intresset	  av	  att	  göra	  “jobbet”	  som	  distriktet	  velat	  delegera.	  Ekonomin	  
för	  lokalen	  sköts	  enbart	  av	  Sverok	  Väst	  och	  påverkas	  inte	  av	  problemet,	  och	  städningen	  sköts	  av	  
en	  städfirma.	  

Vi	  erbjuder	  våra	  föreningar	  låneutrustning,	  ofta	  i	  samverkan	  med	  en	  förening	  som	  tar	  ansvar	  för	  
och	  hanterar	  utrustningen	  i	  fråga.	  Syftet	  är	  att	  kunna	  ge	  fler	  möjlighet	  att	  prova	  på	  och	  
arrangera	  evenemang	  utan	  att	  dra	  på	  sig	  för	  stora	  kostnader.	  
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Det	  finns	  Lajvvapen	  (20	  st	  lajvvapen	  av	  olika	  karaktär),	  Konventsdatorer,	  Nätverksswitchar,	  
Reklammaterial	  och	  Sjukvårdsväskor.	  Distriktet	  har	  också	  en	  mindre	  tryckverkstad	  i	  vilken	  det	  
kan	  framställas	  material	  i	  upp	  till	  A3-‐format	  och	  även	  häftas	  och	  skäras	  i	  valfria	  storlekar.	  
Speciellt	  bör	  nämnas	  att	  vi	  har	  en	  storformatsskrivare	  som	  kan	  skriva	  ut	  högkvalitetstryck	  i	  A1-‐
bredd	  från	  rulle.	  

Spelets	  Hus	  i	  sig	  är	  en	  resurs.	  Där	  finns	  möjlighet	  för	  alla	  föreningar	  att	  hyra	  in	  sig	  dels	  på	  
abonnemang	  för	  att	  nyttja	  de	  gemensamma	  utrymmena,	  och	  dels	  möjlighet	  att	  låna	  dom	  för	  
enstaka	  träffar.	  Lokalen	  rymmer	  även	  tryckverkstaden,	  och	  annan	  utlåningsmaterial.	  

Genom	  vårt	  medlemskap	  i	  Studiefrämjandet	  finns	  tillgång	  till	  lokaler	  i	  ett	  stort	  antal	  städer	  som	  
kan	  användas	  för	  att	  bedriva	  studiecirklar	  i	  (dvs.	  som	  förening	  går	  det	  ofta	  bra	  att	  låna	  lokaler	  
av	  Studiefrämjandet).	  

Genomförda	  arrangemang	  

Sverok	  Väst	  har	  under	  året	  planerat	  och	  genomfört	  ett	  antal	  arrangemang	  i	  samarbete	  med	  
föreningar	  i	  distriktet.	  Man	  har	  gett	  råd,	  förmedlat	  kontakter,	  utfört	  utskrifter,	  lånat	  ut	  
utrustning	  och	  gett	  praktiskt	  stöd.	  Vidare	  så	  har	  själva	  styrelsen	  under	  året	  funnits	  
representerade	  på	  två	  av	  Sverok	  Riks	  sk.	  “slag”,	  deltagit	  i	  Sverok	  Riks	  delegation	  till	  Almedalen,	  
där	  många	  viktiga	  kontakter	  knutits,	  och	  representerat	  på	  Hyperions	  (norska	  motsvarigheten	  
till	  Sverok	  Riks)	  	  årsmöte.	  

Under	  året	  har	  även	  två	  informationsträffar	  hållits,	  en	  under	  spelveckan	  i	  Halmstad	  och	  en	  inför	  
riksmötet.	  

I	  Västra	  Götaland	  har	  Sverok	  Väst	  under	  året	  planerat	  och	  genomfört	  följande	  arrangemang	  i	  
samarbete	  med	  våra	  föreningar:	  Wintergate	  12,	  DonkeyCon,	  GothConXXVI,	  Valhack	  V6,	  
MiniFusion,	  Nintendo	  Next	  Summer	  2012,	  flera	  Elvärket	  LAN,	  Tourney	  2012	  V.1	  samt	  
ConFusion	  2012.	  

Utöver	  det	  har	  Sverok	  Väst	  planerat	  och	  genomfört	  löpande	  verksamhet	  i	  Spelets	  Hus	  i	  
samarbete	  med	  våra	  föreningar	  där.	  

I	  Halland	  har	  Sverok	  Väst	  planerat	  och	  genomfört	  arrangemanget	  Gråzonen3	  tillsammans	  med	  
föreningen	  Jollche.	  
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Bilaga 3 – Ekonomisk berättelse 

I	  landstingsbidrag	  fick	  distriktet	  från	  Västra	  Götalandsregionen	  366	  783	  kr	  och	  från	  Region	  
Halland	  fick	  vi	  72	  940	  kr	  i	  bidrag.	  De	  sammanlagda	  bidraget	  från	  de	  två	  regionerna	  uppgår	  till	  
439	  723.	  Utöver	  detta	  har	  vi	  fått	  in	  104	  853	  kr	  i	  hyra	  från	  Studiefrämjandet	  samt	  från	  de	  
föreningar	  som	  under	  året	  hyrt	  rum	  i	  spelets	  hus.	  Det	  kommunbidrag	  som	  distriktet	  fått	  från	  
Göteborgs	  kommun	  under	  året	  heter	  Särskilt	  Drifts-‐	  och	  Verksamhetsbidrag	  och	  består	  
framförallt	  av	  ett	  stöd	  till	  Spelets	  Hus.	  Totalt	  omfattar	  detta	  stöd	  175	  000	  kr.	  

De	  kostnader	  som	  ryms	  inom	  posten	  Kansli	  ovan	  är	  bland	  annat	  inköp	  av	  en	  ny	  dator	  samt	  en	  ny	  
datorskärm.	  Utöver	  detta	  tillkommer	  kostnaden	  för	  mobiltelefonen	  och	  för	  
förbrukningsmaterial.	  Vi	  har	  under	  året	  jobbat	  vidare	  med	  vår	  samarbetsmodell	  där	  
Sverok	  Väst	  går	  in	  som	  medarrangör	  till	  föreningar	  och	  därav	  får	  ta	  del	  av	  deras	  
deltagardagar.	  

Styrelsens	  utgifter	  har	  berört	  sådant	  som	  mat,	  resor,	  utbildning	  och	  liknande.	  De	  stora	  
kostnaderna	  för	  distriktet	  är	  Spelets	  Hus	  och	  de	  fasta	  kostnader	  som	  rör	  driften	  av	  huset.	  Delar	  
av	  den	  driftskostnaden	  täcks	  upp	  av	  de	  hyror	  som	  föreningarna	  betalar	  in	  varje	  månad.	  

Intäkter
Regionbidrag,	  VG
Regionbidrag,	  Halland
Kommunbidrag,	  IOFF
Hyresintäkter
Summa	  Intäkter

366	  783,00
72	  940,00
175	  000,00
104	  853,75
719	  576,75

Utgifter
Bank
Kansli
Årsmöte	  
Samarbetsmodellen
Styrelsen
Föreningsservice
Valberedning 445,00
Spelets	  hus
Summa	  Intäkter

1	  008,00
9	  759,02
4	  865,00
77	  670,00
20	  397,93
5	  643,00

507	  226,80
627	  014,75
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Distriktet	  har	  gjort	  ett	  bra	  år	  ekonomiskt.	  Detta	  främjar	  driften	  av	  Spelets	  Hus	  eftersom	  
distriktet	  räknar	  med	  att	  behöva	  använda	  eget	  kapital	  för	  att	  klara	  av	  att	  driften	  under	  de	  fem	  år	  
som	  kontraktet	  för	  lokalen	  berör.	  	  

Sverok	  Väst	  äger	  sitt	  eget	  passersystem	  och	  sin	  egen	  skrivare.	  Efter	  årets	  nedskrivning	  så	  
uppgår	  värdet	  på	  detta	  till	  133	  071	  kr.	  Vi	  har	  även	  en	  innestående	  fodring	  på	  två	  av	  våra	  
föreningar.	  

	   	  

Årets	  resultat 97980,69

Tillgångar
133071,60

Lån	  till	  föreningar 20513,00
153584,6

Passersystem	  och	  skrivare

Summ	  Tillgångar
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Bilaga 4 – Revisionsberättelse 
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Bilaga 5 – Revisorernas 
kommentarer angående 
verksamhetsåret 2012 
Förutom	  revisionsberättelsen,	  som	  behandlar	  frågan	  om	  styrelsens	  juridiska	  ansvar	  för	  beslut	  
och	  åtgärder	  under	  verksamhetsåret,	  så	  ankommer	  det	  på	  revisorerna	  att	  granska	  
verksamheten	  ur	  andra	  perspektiv.	  Har	  förvaltningen	  skett	  under	  ordnade	  former	  där	  styrelsen	  
har	  haft	  kontroll?	  Finns	  det	  områden	  som	  måste	  förbättras	  för	  att	  medlemmarnas	  intressen	  ska	  
tas	  tillvara	  på	  lämpligt	  sätt?	  

I	  det	  här	  dokumentet	  tar	  vi	  upp	  några	  punkter	  där	  vi	  kritiserar	  styrelsens	  handlande,	  men	  där	  
kritiken	  inte	  är	  så	  allvarlig	  att	  den	  föranleder	  innehållande	  av	  ansvarsfrihet.	  Dessutom	  tar	  vi	  
upp	  ett	  par	  rekommendationer	  till	  nästa	  års	  styrelse	  avseende	  förbättringar	  av	  redovisningen.	  
Till	  sist	  lyfter	  vi	  en	  fråga	  som	  vi	  anser	  att	  stämman	  bör	  diskutera.	  

Punkter	  där	  vi	  kritiserar	  styrelsen	  

• Förra	  årets	  revisorer	  påpekade	  att	  det	  behövs	  attestregler	  och	  en	  attestrutin	  för	  
utbetalningar.	  Årets	  styrelse	  har	  inte	  infört	  någon	  sådan	  och	  vi	  ser	  det	  som	  en	  allvarlig	  
brist	  i	  rutinerna.	  

• Antalet	  fel	  i	  bokföringen	  har	  varit	  mycket	  stort.	  Närmare	  20	  %	  av	  transaktionerna	  har	  
varit	  felaktiga,	  eller	  rättningar	  av	  tidigare	  fel.	  Det	  har	  skapat	  mycket	  merarbete	  i	  
revisionen	  och	  gjort	  vissa	  transaktioner	  svåra	  att	  följa.	  Än	  viktigare	  så	  visar	  det	  att	  
styrelsen	  inte	  har	  haft	  nödvändig	  uppsikt	  över	  ekonomin.	  Rättelserna	  har	  skett	  långt	  i	  
efterhand	  och	  visar	  tydligt	  att	  man	  inte	  har	  haft	  tillräckligt	  stor	  medvetenhet	  om	  när	  
hyror	  ska	  ha	  inkommit	  och	  när	  bidrag	  betalas	  ut.	  
Det	  förefaller	  som	  om	  redovisningstjänsten	  på	  Sveroks	  kansli	  i	  Linköping	  inte	  har	  haft	  
tillgång	  till	  kontoutdrag	  från	  bankgirot	  när	  redovisningen	  av	  intäkter	  har	  skett.	  De	  har	  
redovisats	  utifrån	  kontoutdraget	  från	  Swedbank.	  Detta	  innehåller	  inte	  nog	  med	  
uppgifter	  för	  att	  säkert	  bestämma	  varifrån	  en	  inbetalning	  kommer.	  
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• Redovisningen	  har	  inte	  samma	  indelning	  som	  budgeten	  som	  fastställdes	  på	  årsmötet	  i	  
februari	  2012.	  Det	  är	  ok	  att	  i	  redovisningen	  dela	  upp	  budgetposter	  på	  flera	  
redovisningskonton,	  men	  det	  är	  inte	  ok	  att	  ett	  redovisningskonto	  motsvarar	  mer	  än	  en	  
budgetpost.	  Det	  gör	  man	  inte	  kan	  kontrollera	  om	  budgeten	  har	  följts	  eller	  ej.	  Om	  det	  inte	  
går	  att	  kontrollera	  är	  det	  meningslöst	  att	  ha	  en	  budget.	  

• Stöd	  till	  större	  arrangemang	  lämnas	  genom	  något	  som	  kallas	  ”Samverkansmodellen”.	  
Revisorerna	  har	  sökt	  dokumentation	  om	  vad	  samverkansmodellen	  innebär	  på	  Sverok	  
Västs	  hemsida	  utan	  att	  hitta	  något	  sådant	  material.	  Eftersom	  dessa	  bidrag	  är	  den	  näst	  
största	  posten	  i	  distriktets	  budget	  anser	  vi	  att	  det	  är	  anmärkningsvärt	  att	  regelverket	  för	  
bidragsformen	  inte	  är	  publicerad	  på	  det	  ställe	  där	  det	  rimligen	  borde	  finnas.	  

• Dokumentationen	  av	  lån	  och	  stöd	  har	  varit	  allt	  för	  knapphändig.	  Ett	  minimikrav	  är	  att	  
styrelseprotokollen	  ska	  dokumentera	  totalbelopp	  för	  lämnat	  stöd	  och	  att	  lån	  ska	  
dokumenteras	  med	  syfte,	  mottagare,	  belopp,	  riskavväganden	  och	  övriga	  villkor	  för	  lånet.	  

Vi	  anser	  att	  ovanstående	  punkter	  ingår	  i	  det	  minimikrav	  på	  kunskaper	  och	  rutiner	  som	  ska	  
ställas	  på	  en	  distriktsstyrelse	  och	  därför	  kritiserar	  vi	  styrelsens	  agerande.	  

Punkter	  för	  förbättringar	  

Spelets	  Hus	  har	  blivit	  en	  viktig	  del	  i	  distriktets	  verksamhet	  och	  står	  för	  mer	  än	  hälften	  av	  
distriktets	  omsättning.	  Det	  utgör	  i	  särklass	  den	  största	  risken	  i	  distriktets	  verksamhet.	  Samtidigt	  
så	  är	  det	  på	  sin	  höjd	  några	  få	  av	  styrelsemedlemmarna	  som	  har	  en	  helhetsbild	  av	  husets	  
ekonomi.	  

Det	  här	  är	  olyckligt	  av	  flera	  skäl.	  Dels	  så	  är	  det	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  Spelets	  Hus	  inte	  är	  
distriktet.	  Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  föreningar	  i	  distriktet	  känner	  att	  de	  har	  distriktsstyrelsens	  stöd	  
och	  att	  distriktet	  finns	  till	  för	  dem.	  

Dels	  så	  ska	  årsmötet	  ha	  en	  konkret	  insikt	  i	  distriktets	  ekonomiska	  förutsättningar.	  Tyvärr	  så	  ger	  
inte	  den	  ekonomiska	  redovisningen	  full	  insikt	  i	  husets	  ekonomi.	  Framför	  allt	  så	  råder	  osäkerhet	  
kring	  förutsättningarna	  för	  bidrag	  från	  Göteborgs	  Kommun.	  Vilka	  krav	  på	  deltagardagar	  finns?	  
Vilka	  andra	  krav	  ställs?	  
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Vi	  föreslår	  därför	  att	  styrelsen	  upprättar	  en	  separat	  årsredovisning	  för	  Spelets	  Hus	  där	  bland	  
annat	  följande	  ska	  förekomma:	  

• Hyresgäster	  med	  verksamhetsbeteckning,	  hyrd	  yta,	  intäkter	  och	  inlevererade	  
deltagardagar	  

• Eventuell	  outhyrd	  yta	  
• Totala	  hyresintäkter	  
• Intäkter	  från	  bidrag	  och	  förutsättningar	  för	  dessa	  bidrag	  
• Hyreskostnader	  och	  andra	  kostnader	  för	  drift	  
• Intresserade	  föreningar	  i	  kö	  för	  lediga	  lokaler	  
• Kort	  redogörelse	  för	  vad	  husrådet	  åstadkommit	  under	  året	  

Vi	  ser	  det	  som	  angeläget	  att	  styrelsen	  överlämnar	  nyckelhantering	  och	  drift-‐	  och	  
förvaltningsfrågor	  för	  huset	  till	  husrådet.	  Styrelsen	  bör	  behålla	  inkommande	  och	  utgående	  
hyror	  samt	  bidrag	  på	  sin	  agenda	  men	  överlämna	  övrig	  förvaltning	  till	  ett	  husråd.	  Att	  husrådet	  
har	  haft	  problem	  att	  fungera	  anser	  vi	  beror	  på	  att	  rådet	  har	  saknat	  budget	  och	  mandat	  att	  
genomföra	  förändringar.	  

Ett	  mer	  autonomt	  husråd	  frigör	  styrelsen	  till	  att	  fokusera	  på	  distriktsfrågorna	  och	  utvecklingen	  
av	  verksamheten.	  

En	  fråga	  att	  diskutera	  

Styrelsen	  har	  under	  året	  lämnat	  lån	  till	  två	  föreningar.	  I	  det	  ena	  fallet	  rör	  det	  sig	  om	  17	  000	  
kronor.	  I	  det	  andra	  fallet	  gäller	  det	  c:a	  5	  000	  kr.	  I	  det	  första	  fallet	  har	  lånet	  varit	  till	  
förberedelser	  för	  ett	  arrangemang.	  I	  det	  andra	  fallet	  har	  föreningen	  haft	  svårigheter	  att	  betala	  
för	  ett	  förrådsutrymme.	  I	  det	  första	  fallet	  har	  det	  varit	  svårt	  att	  få	  föreningen	  att	  betala	  tillbaka	  
beloppet.	  I	  det	  andra	  fallet	  har	  föreningen	  uppenbarligen	  upphört	  att	  existera.	  

Det	  ligger	  inom	  styrelsens	  mandat	  att	  fatta	  sådana	  här	  beslut	  och	  normalt	  kan	  man	  förvänta	  sig	  
att	  lånen	  återbetalas.	  Att	  man	  lånat	  ut	  till	  två	  parter	  under	  året	  och	  att	  båda	  har	  varit	  dåliga	  
betalare	  måste	  ses	  som	  olyckliga	  omständigheter.	  

Det	  väcker	  ändå	  frågan	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  distriktet	  kan	  och	  ska	  låna	  ut	  pengar	  till	  
verksamhet.	  Vilka	  säkerheter	  ska	  man	  kräva?	  Kan	  vi	  kräva	  föreningen	  på	  inteckning	  av	  framtida	  
bidrag?	  Kan	  vi/ska	  vi	  kräva	  borgen	  eller	  panter	  för	  lån?	  Behöver	  vi	  ett	  regelverk,	  eller	  är	  det	  ok	  
att	  styrelsen	  fattar	  beslut?	  EWn	  modell	  vore	  att	  betrakta	  alla	  lån	  som	  osäkra	  och	  kräva	  att	  de	  
ryms	  inom	  samverkansbudgeten.	   	  
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Bilaga 6 – Motion – Stadgeförslag 
Så här läser du detta dokument: 
I Rött: Saker som ska ändras 
I Grönt: Nya varianten. 
I Svart: Förblir som den är. 
 
Lycka till, och ta det lugnt. 
 
Motionsförslag gällande Stadgeändring, revision och ändring av modell större: 

 
Inlämnad av: Tommy Nilsson, Airsoft Varberg (Föreningen med Sveriges första ideellt 
driva inomhusanläggning för Airsoft) 

 
Innan du läser, se gärna till att du har något att äta och dricka, och att du andas 
regelbundet, för det tar en stund att bearbeta. 

 
Syftet med revisionen är att göra distriktet till en ännu starkare regional organisation 
vilken verkar för den enade spelhobbyn. 

 
Sammanfattning: 
Efter att Förbundet Sverok beslutat att anta förbund som medlemmar behöver 
distriktet kunna arbeta med flera förbund än Sverok. 
Förbund kommer att kunna ansöka om att samarbeta med distriktet för att verka för 
Spelhobby genom Sverok Väst i distriktets upptagningsområde. Föreningar tillhörande 
förbunden blir därmed medlemmar i distriktet. 

 

● Namnet ändras till ett neutralare: Spelhobby Väst. 

● Firmateckningen ändras till gemensam, det är mycket pengar och mycket ansvar. 

● Begreppet spelhobby definieras, så vi vet vad vi gynnar. 

● Årsmötet flyttas till oktober, för att styrelsen skall kunna komma igång redan 
den första januari. 

● Förslag till förtroendeposter skall skickas till valberedningen. 

● Auktoriserad revisor blir ett måste. 
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● Styrelsen beslutar om eventuella avgifter, för att enklare kunna göra en budget. 

● Röstprocessen är ändrad så att elektroniska system och fullmakt kan användas. 

● Mötesprotokollet ska publiceras på webben. 

● Vid nedläggning skall resurserna ges till andra spelhobbydistrikt i samma 
område (om sådana finns) eller till de föreningarna som är anslutna. 

Och mycket mer... 
 

Stadgeförslag för Spelhobby Väst: 

Distriktet, dess syfte, verksamhet och verksamhetsområde 
1§ Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och 
konfliktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation. 
1§ Spelhobby Väst är en ideell organisation vilken består av lokala ideella föreningar 
vilka samverkar regionalt genom Spelhobby Väst. Spelhobby Väst är ett så kallat 
distrikt. 
2§ Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för 
sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel. 
2§ Distriktets syfte är att genom samverkan med lokala föreningar främja intresset för 
Spelhobby. Med Spelhobby avses primärt spel där deltagarna aktivt använder sin 
fantasi för att utöva sin hobby. 
3§ Distriktet är religiöst och politiskt obundet och tar inte emot medlemskap från 
politiska eller religiösa organisationer. 
4§ Distriktets verksamhetsområde är Västra Götalands län och Hallands län. 
5§ Bidrag från landsting skall i första hand stanna inom länsgränserna för att gynna 
distriktsverksamhet inom det länet. 
5§ Bidrag och stöd skall användas enligt de bestämmelser som anges. Regionala 
resurser skall stanna inom regionen. 

 

Verksamhetsår 
6§ Verksamhetsår för distriktet är kalenderår. 

Föreningar och medlemmar 
§NY Förbund vilka verkar för Spelhobbyn kan ansöka om att samarbeta med distriktet 
och därmed låta sina lokala föreningar bli en del av distriktet. 
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7§ Distriktets medlemmar är föreningar, som är anslutna till Sveriges roll- och 
konfliktspelsförbund med säte i distriktets verksamhetsområde. 
7§ Distriktets medlemmar är lokala föreningar, vilka är ansluta till ett förbund vilket 
Spelhobby Väst samarbetar med och har ett säte inom distriktets verksamhetsområde. 
8§ Varje förening ska föra register över sina medlemmar och ta ut medlemsavgift av 
dessa. Medlemsavgiften beslutas av föreningen. 
8§ Förbund som samarbetar med distriktet skall säkerställa att de föreningarna som 
omfattas av samarbetet som tillhör förbundet för register över sina medlemmar och att 
eventuell medlemsavgift hanteras och fördelas lokalt. Förbunden skall se till så att 
antingen de lokala föreningarna själva eller förbundet centralt ser till så att distriktet 
får tillgång till kompletta uppgifter gällande medlemmar och föreningarnas 
sammansättning och verksamhet. Distriktet förbehåller sig rätten att använda 
uppgifterna för att kommunicera vidare hur Spelhobbyn i distriktet ser ut, till 
myndigheter och till andra intressenter i den omfattning som är nödvändig för att 
distriktet skall kunna genomföra sin verksamhet. Förbunden som samarbetar med 
distriktet skall säkerställa att de till det egna förbundet inte rekryterar personer vilka 
har aktiva engagemang i distriksorganisationen. 
9§ Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter från föreningarna. Avgiften bestäms av 
distriktsårsmötet. 
9§ Distriktet har rätt att ta ut årsavgifter och anslutningsavgifter från förbunden och 
föreningarna. Avgifterna bestäms av styrelsen. 
10§ Föreningarna utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar. 
11§ Efter förslag från distriktsstyrelsen kan distriktsårsmötet för att hedra personer 
utse dem till hedersmedlemmar i distriktet. 
11§ Stryks. 

Styrelsen 
12§ Styrelsens säte är Göteborg kommun. 
13§ Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och 
kassör bestå av tre till tio ledamöter. Ordförande och kassör väljs på två år växelvis, 
så att deras mandatperioder går omlott. Ordförande väljs varje jämnt år och kassör 
väljs varje udda år. 
14§ Styrelsen fördelar de övriga styrelseposterna inom sig. Posterna vice ordförande 
och sekreterare måste alltid utses. Samma person kan inte ha mer än en av posterna 
ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör. 
15§ Valbar är straffmyndig person skriven eller bosatt inom distriktet. 
16§ Styrelsen tillträder direkt efter distriktsårsmötet. 
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16§ Nya i Styrelsen, och revisorerna tillträder 1:e Januari året efter årsmötet, nya i 
valberedningen tillträder omedelbart. 
17§ Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst 
minst hälften (avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är 
närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal skall slumpen 
avgöra. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet. 
18§ Styrelsen utser två personer som tecknar distriktets firma, var för sig. 
18§ Styrelsen utser två personer som tecknar distriktets firma, gemensamt. 
19§ Distriktsstyrelsen bör ha en god geografisk och intressemässig spridning. 
19§ Stryks 
20§ Alla i styrelsen måste ange vilka sverokanslutna föreningar de är medlemmar i, 
oavsett om de sitter i föreningens styrelse eller inte. De anses sedan jäviga i frågor 
som specifikt berör dessa föreningar. 
20§ Alla i styrelsen skall ange vilka föreningar vilka tillhör distriktet de är medlemmar i, 
oavsett om de sitter i föreningens styrelse eller inte. De anses sedan jäviga i frågor 
som specifikt berör dessa föreningar. 

Tjänstemän 
21§ Distriktsårsmötet utser två revisorer, samt noll till två suppleanter och det är 
eftersträvansvärt att ha två suppleanter. Revisorer granskar distriktets räkenskaper 
och handlingar. Suppleant ska ersätta vid revisors avhopp. Revisionsberättelsen skall 
finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktsårsmötet om detta är 
praktiskt möjligt. 
NY§ Distriktet skall ha en auktoriserad revisor. 
22§ Till revisor är myndig person bosatt i Sverige, som ej ingår i distriktsstyrelsen, 
valbar. 
23§ Valberedningen består av tre till fem ledamöter, varav en är sammankallande och 
en är vice sammankallande, utsedda av distriktsårsmötet. 
24§ Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna 
föreskrivna valen. Förslagen skall vara distrikts styrelsen skriftligen tillhanda senast tre 
veckor innan distriktsårsmötet. 
24§ Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag på personer till de av stadgarna 
föreskrivna valen. 
25§ Valbar till valberedningen är straffmyndig person bosatt i distriktet, som ej ingår i 
distriktsstyrelsen. 
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Distriktsårsmötet 
26§ Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje 
år senast 31 april, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 
26§ Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Mötet skall hållas varje 
år i oktober, på tid och plats som distriktsstyrelsen bestämmer. 
27§ Distriktsårsmötet skall ge tillfälle till samvaro och kontakt mellan föreningarnas 
medlemmar och distriktets representanter. 
27§ Distriktsårsmötet skall verka som ett föredöme för hur årsmöten kan ske. 
28§ Vid distriktsårsmötet har alla medlemsföreningars ombud, distriktsstyrelsen, 
revisorerna och valberedningen rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag. Övriga 
medlemmar i distriktets föreningar äger rätt att närvara i mån av plats. Mötet kan 
besluta att ge ytterligare personer rätt att närvara, yttra sig och eller ställa förslag. 
29§ Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 
1 ombud för 1 – 9 medlemmar 
2 ombud för 10 – 24 medlemmar 
3 ombud för 25 – 59 medlemmar 
4 ombud för 60 – 144 medlemmar 
5 ombud för 145 medlemmar och därutöver 
Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som senaste två veckor före 
årsmötet rapporterats till förbundet. Medlemmar som räknas är de som var 
medlemmar 31 december året före årsmötet eller 31 december två år före årsmötet 
beroende på vilket som är högre. Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, 
valberedning eller dess revisorer kan inte vara ombud. 
29§ Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning: 
1 ombud för 1 – 9 medlemmar 
2 ombud för 10 – 24 medlemmar 
3 ombud för 25 – 59 medlemmar 
4 ombud för 60 – 144 medlemmar 
5 ombud för 145 medlemmar och därutöver 
Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som senaste två veckor före 
årsmötet rapporterats till förbundet. Medlemmar som räknas är de som var 
medlemmar 31 december året före årsmötet eller 31 december två år före årsmötet 
beroende på vilket som är högre. Förtroendevalda i Spelhobby Västs styrelse, 
valberedning eller dess revisorer kan inte vara ombud. 
30§ Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid 
distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte 
tillåten. 
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30§ Endast befullmäktiga ombud med giltigt röstkort är röstberättigade vid 
distriktsårsmöte. Varje ombud har en röst. Röstning kan även ske elektroniskt, per 
post eller per fullmakt. 
31§ Mötet är beslutsmässigt om skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till 
föreningarna 4 till 8 veckor före mötet. Möteshandlingarna skall sänts till föreningarna 
två veckor före mötet. 
31§ Mötet är beslutsmässigt om mötesdatumet meddelats minst 8 veckor före mötet 
och skriftlig kallelse via brev eller epost sänts till föreningarna 4 till 8 veckor före 
mötet. Möteshandlingarna skall finnas tillgängliga för intresserade minst två veckor 
före mötet. 
NY§ Förslag till stadgemässiga val skall vara valberedningen tillhanda senast fyra 
veckor innan distriktsårsmötet. 

 
32§ Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet: 

 

● Mötets öppnande 

● Mötets behörighet 

● Fastställande av röstlängd 

● Fastställande av dagordning 

● Val av mötesordförande 

● Val av mötessekreterare 

● Val av två justeringsmän och två rösträknare 

● Verksamhetsberättelse 

● Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning 

● Revisionsberättelse 

● Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

● Stadgemässiga val 

● Fastställande av verksamhetsplan 

● Fastställande av budget 

● Fastställande av avgifter 
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● Motioner 

● Övriga frågor 

● Mötets avslutande 
 
32§ Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet: 

 

● Mötets öppnande 

● Mötets behörighet 

● Fastställande av röstlängd 

● Fastställande av dagordning 

● Val av mötesordförande 

● Val av mötessekreterare 

● Val av två justeringsmän och två rösträknare 

● Verksamhetsberättelse 

● Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning 

● Revisionsberättelse 

● Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

● Stadgemässiga val 

● Fastställande av verksamhetsplan 

● Fastställande av budget 

● Motioner 

● Övriga frågor 

● Mötets avslutande 
33§ Inför distriktsårsmötet har medlemsföreningar och dess medlemmar, 
distriktsstyrelsen, revisorerna och valberedningen rätt att lämna motioner. Motion ska 
ha inkommit senast tre veckor före distriktsårsmötet. 
34§ Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver 
något annat. Nedlagda röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste ha 
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2/3 majoritet. Vid ekonomiska beslut under övriga frågor krävs ett enhälligt 
distriktsårsmöte. Vid lika röstetal avgörs frågan med slumpens hjälp. 
35§ Mötesprotokollet bör finnas tillgängligt senast en månad efter mötet och ska då 
också vara rikskansliet tillhanda. 
35§ Mötesprotokollet skall sammanställas skyndsamt och skall finnas tillgängligt 
senast en månad efter mötet på distriktets webbplats. 

Extra årsmöte 
36§ Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, om 
revisorerna eller minst en tiondel av medlemmarna kräver det. 
36§ Extra distriktsårsmöte ska utlysas av styrelsen om denna beslutar det, om 
revisorerna om minst en tiondel av medlemmarna eller om förbund som motsvarar 
minst en tiondel av medlemmarna kräver det. 
37§ Extra distriktsårsmöte får endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i 
kallelsen. Kallelse och beslutsunderlag ska ha utsänts till föreningarna senast fyra 
veckor i förväg. 

Stadgetolkning och stadgeändring 
38§ Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller distriktsstyrelsens tolkning tills 
klargörande ändring införs av distriktsårsmöte. 
39§ Ändring av dessa stadgar kan endast ske med 2/3 majoritet på distriktsårsmötet, 
undantaget §4 som kan ändras även på extra årsmöte. 
40§ Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i handlingarna, 
samt i de ärenden som enhälligt årsmöte beslutar uppta. 
41§ Vid ändring av paragraferna om ideellt distrikt (§1), syfte (§2), stadgeändring 
(§41) eller upplösning (§42, §43, §44 och §45), krävs att likalydande beslut antas 
med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande distriktsårsmöten. 

Upplösning 
42§ Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på distriktsårsmöte och 
ska insändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan 
distriktsårsmötet. Fråga om upplösning ska uttryckligen anges i kallelsen. 
43§ Distriktet kan inte upplösas så länge minst 1/20 av ombuden motsäger sig 
upplösningen. 
44§ Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta 
skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i proportion till medlemsantal vid 
föregående årsskifte eller går till ett av Sveroks riksmöte bestämt ändamål. 
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44§ Vid upplösning ska distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas. Efter detta 
överförs resurserna till eventuella andra distrikt vilka verkar för spelhobbyn inom 
samma upptagningsområde i annat fall skiftas kvarvarande tillgångar till föreningarna i 
proportion till: medlemsantal vid tillfället (1/3), aktiv samverkan med distriktet (1/3) 
och antal år som förening tillhörande distriktet (1/3). 
45§ Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför 
likvidationen. 
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Bilaga 7 – Valberedningens 
förslag 
Styrelse	  

• Ordförande	  Adam	  Loftbring,	  ALF	  (Allas	  lajvförening.	  Göteborg)	  
• Kassör	  Paul	  Tannenberg	  (Göteborg)	  
• Ledamot	  Sigrid	  Neld,	  Lajvsällskapet	  Romantiska	  Sagor	  (Göteborg)	  
• Ledamot	  Irem	  Ağaoğlu,	  Kindred	  Society	  (Göteborg)	  
• Ledamot	  Simon	  Österlund,	  Hikari-‐Kai	  (Göteborg)	  
• Ledamot	  Niklas	  Eriksson,	  Warp	  Spiders	  (Göteborg)	  
• Ledamot	  Kristian	  Hoel	  
• Ledamot	  Alexander	  Berglund	  

Valberedning	  

• Sammankallande	  valberedare	  Jennie	  Rhodin	  
• Vice	  sammankallande	  valberedare	  Freddi	  Swan	  
• Valberedare	  Marie-‐Lousie	  Sjögren	  

Revisorer	  

• Revisor	  Jakob	  Hallén	  
• Revisor	  Joakim	  Öfverholm	  
• Suppleant	  Magnus	  Haglund	  
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Bilaga 8 – Verksamhetsplan 
Marknadsföring	  och	  kommunikation	  

Genom	  att	  kontinuerligt	  ge	  information	  om	  distriktets	  verksamhet	  ska	  det	  bli	  tydligare	  vad	  
distriktet	  och	  förbundet	  arbetar	  med,	  samt	  att	  skapa	  medvetenhet	  om	  hobbyn	  i	  stort.	  

Information	  om	  distriktets	  verksamhet	  och	  beslut	  ska	  regelbundet	  tillkännages	  till	  distriktets	  
medlemmar	  och	  andra	  som	  har	  intresse	  av	  distriktets	  verksamhet.	  

Föreningsmöten	  för	  medlemmarna	  ska	  hållas	  vid	  minst	  fyra	  tillfällen	  (varav	  max	  en	  i	  Göteborg	  
och	  resten	  jämnt	  geografiskt	  utspritt	  i	  distriktet)	  i	  syfte	  att	  utbilda	  distriktets	  medlemmar	  och	  
ge	  större	  kunskap	  om	  distriktets	  och	  externa	  parters	  resurser.	  

Föreningsservice	  

Distriktet	  ska	  aktivt	  stödja	  föreningar	  och	  de	  projekt	  eller	  arrangemang	  som	  föreningarna	  
bedriver.	  Detta	  sker	  dels	  genom	  informationsutbyte	  och	  dels	  genom	  att	  ge	  föreningarna	  möjlighet	  
till	  ekonomiska	  bidrag	  och	  utlåning	  av	  utrustning	  som	  tillhandahålls	  av	  distriktet.	  

Det	  ska	  ske	  strukturerat	  och	  kontinuerligt	  kunskaps-‐	  och	  kontaktutbyte	  mellan	  distriktet	  och	  
dess	  medlemmar	  i	  syfte	  att	  utveckla	  föreningarna	  och	  deras	  arrangemang.	  

För	  att	  höja	  kvaliteten	  på	  arrangemang	  kan	  föreningarna	  söka	  stöd	  genom	  samarbetsmodellen	  
och	  andra	  bidrag.	  

Föreningarna	  har	  möjlighet	  att	  använda	  distriktets	  tryckverkstad	  i	  syfte	  att	  trycka	  upp	  foldrar,	  
flyers	  och	  planscher	  eller	  annat	  som	  kan	  användas	  i	  föreningens	  verksamhet.	  Distriktet	  ska	  
marknadsföra	  tryckverkstaden	  till	  distriktets	  föreningar	  med	  syfte	  att	  fler	  ska	  använda	  sig	  av	  
den.	  

Dessutom	  har	  föreningarna	  möjlighet	  att	  låna	  annan	  utrustning,	  som	  t.ex.	  sjukvårdsväskor,	  
nätverksutrustning	  och	  boffervapen.	  Distriktet	  ska	  arbeta	  för	  att	  fler	  föreningar	  ska	  nyttja	  dessa	  
resurser.	  

Verksamheten	  i	  Spelets	  Hus	  ska	  fortsätta	  att	  utvecklas	  och	  marknadsföras,	  med	  syftet	  att	  skapa	  
en	  naturlig	  och	  självklar	  mötesplats	  för	  spel	  och	  spelare	  i	  Göteborg	  och	  dess	  närhet.	  
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Förslag	  till	  hur	  Spelets	  Hus-‐rådet	  ska	  fungera:	  

1. En	  styrelse	  på	  minst	  tre	  personer	  ska	  finnas	  som	  kan	  ta	  ansvar	  i	  alla	  lägen.	  Alla	  
föreningar	  i	  huset	  får	  ha	  en	  ledamot.	  

2. Tillgång	  till	  egna	  pengar	  för	  att	  kunna	  reparera	  och	  måla	  i	  huset.	  
3. Tillgång	  till	  ”taggar”	  att	  dela	  ut	  till	  alla	  som	  behöver.	  

Genom	  att	  aktivt	  stödja	  föreningar,	  stå	  som	  medarrangör	  till	  arrangemang	  och	  samla	  in	  
relevanta	  uppgifter	  kan	  distriktet	  söka	  pengar	  från	  regionerna.	  

Målet	  är	  att	  minst	  4000	  deltagardagar	  ska	  registreras	  för	  Västra	  Götalands	  län.	  

Styrelsen	  

Styrelsen	  ska	  arbeta	  långsiktigt	  med	  kontakter	  på	  region-‐	  och	  på	  kommunnivå	  i	  syfte	  att	  frigöra	  
resurser.	  Arbetet	  internt	  ska	  genomsyras	  av	  att	  vara	  kontinuerligt	  och	  öppet	  för	  insyn.	  

Det	  ska	  ske	  dialog	  mellan	  distriktet	  och	  externa	  samarbetsorganisationer	  med	  syfte	  att	  skapa	  
förståelse	  för	  vår	  verksamhet	  och	  att	  frigöra	  resurser.	  

Styrelsen	  ska	  förbereda	  inför	  ansökan	  till	  Västra	  Götalandsregionen	  och	  Region	  Halland	  för	  
2013	  genom	  att	  sammanställa	  de	  uppgifter	  som	  krävs	  för	  det.	  

Styrelsen	  ska	  undersöka	  möjligheten	  att	  anställa	  en	  föreningsutvecklare.	  
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Bilaga 9 – Budget 
Budget	  för	  2013	  

	  
	   	  Intäkter	  

	  Regionbidrag	  Västra	  Götaland	   	  350	  000,00	  kr	  	  
Regionbidrag	  Halland	   	  80	  000,00	  kr	  	  
Kommunbidrag	   	  175	  000,00	  kr	  	  
Hyresintäkter	   	  120	  960,00	  kr	  	  
Årskort	  för	  Spelets	  Hus	   	  3	  750,00	  kr	  	  

	  
	  699	  710,00	  kr	  	  

	   	  Utgifter	  
	  Spelets	  Hus	  hyra	   	  516	  000,00	  kr	  	  

-‐El	   	  27	  000,00	  kr	  	  
-‐Städning	  och	  material	   	  49	  000,00	  kr	  	  
-‐Passersystem	   	  5	  000,00	  kr	  	  
-‐Försäkring	   	  10	  000,00	  kr	  	  
Kansli	   	  10	  000,00	  kr	  	  
Årsmöte	   	  8	  000,00	  kr	  	  
Samarbetsmodellen	  VG	   	  60	  000,00	  kr	  	  
Samarbetsmodellen	  Halland	   	  10	  000,00	  kr	  	  
Styrelsen	   	  25	  000,00	  kr	  	  
Utbildning	   	  10	  000,00	  kr	  	  
Spelets	  Hus-‐rådet	   	  10	  000,00	  kr	  	  
Föreningsservice	   	  10	  000,00	  kr	  	  
Valberedning	   	  5	  000,00	  kr	  	  
Revision	   	  2	  400,00	  kr	  	  
Föreningsutvecklare	  i	  Halland	   	  25	  000,00	  kr	  	  

	  
	  782	  400,00	  kr	  	  

	  


