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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

1. VIöT¡TS ÖPPNANDE

Sverok Västs styrelseledamot MikaelJönsson öppnade mötet.

2. FASTSTALLANDE AV ROSTLANGD

Namn Förening Röstkortsnummer

Fanny Niklasson Wihlborg
Niklas Danielsson

Bafel Jajo
Karin W

Thomas Johansson

Joppe Widstam

Jonatan Rhodin

Andreas Ekeroot

Adam sandström
Ulf Bengtsson

Johan Green

Tove Svensson

Leo Cederwall Victorin
Tina Widén

Jonathan Lundholm
Samuel Linder

Linda Ripa

l\4art¡na Jansson
claes Sundström
Rickard Elmgren

Axel Thompson
Amanda Rydberg

Peter Wahlström
lvlatias Noreus

Christlan Hoel

Johan Wolf
Laura Creighton
Max Svensson

Samuel Albertus
Samuel Nolin

Mikael Hallberg
Paul Tannenberg

Julius Straka

Kevin Aleem

lngemar Knaving

Sebastian Jörnryd

Göteborgs Allmänna Lajvförening

cöteborgs Allmánna Lajvförening

Göteborgs Allmänna Lajvföreni ng

GoBo - Gothenburg Boardgamers

GoBo - Gothenburg Boardgamers

GoBo - Gothenburg Boardgamers

Eldar

Västspel

Västspel

Västspel

D¡onysos

MiFF Göteborg

MiFF Göteborg
Fluff

Svenska Smashföreni ngen

SJs spelhörna

Lajvsä I lska pet Romantiska Sagor

Lajvsällskapet Romantiska Sagor

GothCons Vånner

Förenta Figurspelare (f.d. Warp Spiders)

Förenta figurspelarna (f.d. Warp Spiders)

Spelföreningen Armageddon

Spelföreningen Armageddon
AG Hybris

SUGS

GoBo - Gothenburg Boardgamers

GoBo - Gothenburg Boardgamers

Elda r

MiFF

Smash

Smash

AG Hybris

Negative Edge

Negative Edge

Majhong
Majhong

'146

147

149

153

148
159

127

131

119
134

111

142

143

152

158

132

138

139

157

140

141

145

1M
154

120

155

128

137

156

129

122
135

150

151

117

104

Kl 14:48|ämnade 134 och 120 mötet, Kl 17:46|ämnade 129 mötet. Kl 18:44|ämnade 158

mötet.

MOTET BESLUTADE ATT
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M ötesse kreterare Justerare

'l ... faststålla röstlängden.
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 S-01-24

3. MöTETS BEHöRIGHET

nnörrr BESLUTADE ATT

1... anse mötet beslutsmässigt.

4. VAL AV MöT¡SORDFöRANDE

UöT¡T BESLUTADE ATT

1,.. välja Lina Sundström till mötesordförande

5 a VAL AV MöTTSSEKRETERARE

MOTET BESLUTADE ATT

1,.. välja Rasmus Palm till mötessekreterare.

Två justerare och två rösträknare ska väljas.

NNÖTCT BESLUTADE ATT

1 ... välja Jonatan Rhodin tilljusterare.

2... välja Axel Thompson tilljusterare.

3... välja Samir Arabi-Eter till rösträknare.

4... välja Alexandra Hjortswang till rösträknare.

6. VAL AVJUSTERARE OCH ROSTRAKNARE

qB
Sverok

VÄsT

ø.,r?â*Fh,,,-o.,^,,



Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

7 FASTSTÄLLAN DE AV MöTESORDN INGa

FORSLAG

DEBATT I PTENUM

Varje fråga inleds med att förslagsställaren får möjlighet att föredra sin fråga följt av att
ombuden har möjlighet att ställa korta frågor till förslagsställaren. Därefter får andra som
lagt förslag i frågan föredra sina förslag. lngen frågestund följer på dessa föredragningar.
Därpå följer debatt efter talarlista där var och en talar i turordning.

Den som önskar begära ordet i debatten skriver upp sig genom att hålla upp sin
nummerbricka tills mötesordföranden nickar och bekräftar att namnet är uppsatt på

talarlistan. Den som fått ordet har tre minuter till sitt förfogande om inte mötet beslutar
annat. Mötesordföranden påminner om att tiden nårmar sig slutet efter cirka 2,5 min.
Undantaget är föredragande för respektive punkt, som tilldelas tid enligt
mötesordförandens beslut. lnlägg i debatten skall vara konkreta, sakliga och relaterade till
den fråga som för tillfället behandlas.

På mötet används första- och andratalarlista, vilket innebär att de som ännu inte haryttrat
sig i den aktuella frågan får företräde framför dem som redan har fått ordet, Den som
föredragit ett förslag anses ha yttrat sig i frågan. Den person som står näst i tur efter den
aktuella talaren behåller alltid sin plats, oberoende av om de står på första- eller
and rata la rlista n

Talarlistan kan brytas av ordningsfråga, sakupplysning och replik efter mötesordförandens
godkännande:

Ordningsfråga påkallas genom att man håller upp sin nummerbricka och säger
"Ordningsfråga". Vid ordningsfråga får förslagsställaren föredra sin fråga kort
därefter går mötet direkt till beslut om sådant behövs. Exempel på ordningsfrågor
är begäran om paus, önskemål om förtydligande från presidiet eller begäran om
streck i debaften (att stänga talarlistan).
Sakupplysning är en kort faktaupplysning där en person kan br¡a talarlistan för att
bidra med fakta som kan underlätta eller förkorta debatten.
Replik år svar på tal som får användas från någon som känner sig personligt
påhoppad av en debattör. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder.

Ombud som visar bristande respekt mot mötesordningen och/eller mot sina
meddebattörer kan efter upprepade varningar av mötesordförande beläggas med
begränsningar i sin möjlighet att yttra sig i plenum,

FöRSLAG, BESLUT ocH VAL

Eventuella åndrings- eller tilläggsyrkanden skall inkomma till presidiet skriftligen innan
mötet går till beslut i den aktuella frågan. Propositionsordning föreslås av presidiet men
kan ändras av mötet genom en ordningsfråga.

M ötessekreterare

.4
Q.z 1,-

Justerare

.â€6.4
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

Beslut fattas normalt med acklamation. Mötesordföranden avgör vilken sida som har
majoritet, Alla med rösträtt kan begära votering. Då sker röstning med lappuppräckning.
När beslut fattas med lappuppräckning kommer först alla som är för ett förslag bli
ombedda att hålla upp sina lappar, därefter ombeds alla som är mot förslaget att hålla upp
sina lappar. Rösträknarna kallas upp för att räkna lapparna. Om någon med rösträtt
genom ordningsfråga begär att röstningsförfarandet ska vara slutet kommer röstning att
ske slutet, I personval där mer än en person ska väljas till en grupp, väljs gruppen som
helhet.

RESERVATIONER

Ombud som anser att ett beslut kan leda tilljuridiska konsekvenser har rätt att reservera
sig mot beslutet. Reservation inlämnas skriftligen till presidiet och måste inkomma innan
mötet avslutas. Reservation får ej överskrida 200 ord. Reservation bör innehålla en
motivering till varför ombudet vill reservera sig. Motiveringen kan bifogas till protokollet
under förutsättning att den är saklig, inte av debatterande karaktär och inte riktad mot
person eller grupp av personer, I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot
beslutet samt eventuellt motivet för detta.

Notera att reservation inte kan användas för attfå en egen uppfattning ien viss fråga
införd i protokollet. Reservation innebär att en person markerar att hen inte står bakom ett
beslut som kan få juridiska konsekvenser.

UöTTT BESLUTADE ATT

1 ,.. fastställa mötesordningen enligt förslaget,

qB
Sverok

vÃsr

)r* ,/rtâ*(D."nn
Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

8. FASTSTNINNDE AV DAGORDNING

rönsue

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Mötets behörighet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val avjusterare och rösträknare
Fastställande av mötesordning
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse f ör 201 4
Ekonomisk berättelse för 2014
Revisionsberättelse f ör 201 4
Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Motion:Ändring av 51 i distriktets stadgar
Motion:Ändring av 52 i distriktets stadgar
Motion: Ändring av 57 och S29 i distriktets stadgar
Motion: Ändring av S15 i distriktets stadgar
Motion: Suppleanter
Motion: Avskaffande av tvåårsval
Motion: Spelets Hus 2,0
Motion: Spelets Hus-uwidgning
Fastställande av verksamhetsplan för 2015
Fastställande av avgifter för 2015
Fastställande av budget för 2015
Val av styrelse för 2015
Val av valberedning för 2015
Val av revisorer för 2015
Övriga frågor
Mötets avslutande

MOTET BESLUTADE ATT

1... fastställa dagordningen enligt lagt förslag.

1.

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9.

10,

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17,

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.

M
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-0i -24

9. VERKSAMHETSBEMTTELSE TöN 20ß
AR¡r sou cArr

Under 2014 har Sverok Västs arbete i huvudsak bestått av tre delar - föreningskontakt,
utveckling av distriktens roll inom Sverok och samarbeten med andra distrikt för att utbyta
erfarenheter och diskutera genomsamma möjligheter och problem.

Styrelsen har arbetat för att stärka kontakten med våra medlemsföreningar genom att
besöka arrangemang (bland annat GothCon, WarCon, BSK och ConFusion) och delta i

föreningarnas verksamhet och möten.

Vi har också gett stöd till och genomfört ett stort antal arrangemang tillsammans med
föreningarna.

Arrangemangen2Ol4 bestod i huvudsak av konvent och LAN men vi har också knutit
närmare kontakter med lajv- och airsoftföreningar.

Som en del av arbetet mot förbundet så har Sverok Väst deltagit i Sveroks
distriktsutredning och både deltagit i och hjälpt till att planera båda de "minislag",
konferenser för distriktsaktiva med ett specifikt tema, som har arrangerats av Sverok SkuD
och Sverok Västerbotten. Distriktsstyrelsen har också deltagit i båda de ordinarie
distriktsträffarna ("slagen") som arrangerades av förbundet och närvarat på Sveroks
Riksmöte 2014, Västs ordförande Cecilia har varit drivande i att starta ett nätverk för
d istriktsaktiva,

Delar av Sverok Västs styrelse närvarade också vid invigningen av Spelens Hus i Malmö den
första helgen i januari,

MARKNADSFöRING

2014 genomförde distriktet en satsn¡ng på att nå ut till föreningar utanför Göteborg,
framförallt i Halland., Projektet ledde till fler genomförda arrangemang och nya kontakter i

Västra Götaland (bland annat i Skövde och Borås), I Halland resulterade det inte i så många
arrangemang som vi hade hoppats, men däremot en närmare kontakt med föreningar i

framförallt Varberg och med Studiefrämjandet i Halland. Styrelsen kommer att fortsätta
Hallandssatsningen nästa verksamhetsår.

ldecember 2014 startades projektet Det Spelar Roll, Sverok Västs likabehandlings- och
inkluderingsprojekt för en schysstare spelkultur. Projektet fick mycket positiv
uppmärksamhet i sociala medier och från våra medlemmar och kommer att fortsätta och
utvecklas under 201 5.

Distriktet har också ökat sin närvaro i sociala medier. Vår Facebooksida används flitigt för
att informera om vårt arbete och aktiviteter som genomförs av våra medlemsföreningar
och andra organisationer i distriktet.

7

M ötessekreterare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

Under hösten tog Väst fram ett nytt profiltryck som blev en stor succé och till att börja med
används på distriktets nya tygpåsar. Trycket, som tecknats av serietecknaren Tove

Björkdahl, kommer att användas av både Väst och Sverok i framtiden.

I november arrangerade distriktet, med hjälp av ett antal engagerade medlemmar, en
informations- och prova på-dag för Studiefrämjandets handläggare i regionen, Under
dagen berättade vi om vår verksamhet och visade upp ett antal av våra
verksamhetsgrenar.

SAMARBETEN

Sverok Väst söker bidrag från Västra Götalands-regionen, Region Halland och ldrotts- och
Föreningsförvaltningen i Göteborgs kommun för att kunna genomföra vår verksamhet och
stödja våra medlemsföreningar.

Distriktet har också ett nära samarbete med Studiefrämjandet Våst. Samarbetet består
både av kontakter och stöd till våra medlemsföreningar genom studiecirklar och liknande
Planer finns också för gemensamma aktiviteter i Trollhättan och Halland under nästa
verksamhetsår och Studiefråmjandet i Borås har hjälpt till med planeringen av Sverok
Västs årsmöte 2015.

I Göteborg är distriktets största aktiviteter samarbeten med ConFusion, GothCon och
d¡striktets lokal Spelets Hus. Verksamheten i Spelets Hus fortsätter att öka och flera nya

föreningar har aktiviteter i lokalen.

Samarbetet med och stödet från Göteborgs kommun är en viktig del av vår verksamhet
och vi är väldigt nöjda med hur det har utvecklats.

SVEROKS VERKSAMHET

Sverok är ett av landets största ungdomsförbund, Förbundets verksamhet består av
brädspel, rollspel, figurspel, lajv (levande rollspel), kortspel, datorspel, fantastik, airsoft,
paintball och östasiatisk populärkultur, En överväldigande del av utövandet är
deltagarkultur, dvs. deltagarna är aktiva och egentliga åskådare existerar inte 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 finns inom 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.

Sverok
VÄsT

M ötessekreterare Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

FöRTROENDEVALDA I SVERoK vÄsT UNDER 2Of 4.03.09 TILL 2015.01.24

Distriktsstyrelse

Cecilia Hällstrand, ordföronde

Joakim Öfuerholm, kossör
Svetozar Kljajin, vice ordförande
Martin Brosser, sekreterare
lrem Agaoglu, ledamot
M ikael Jönsson, ledamot
Sigrid/Max Svensson, ledamot
Simon Österlund, tedo mot

Valberedning

Marie-Louise Sjögren, sommqnkallonde
Carl-Magnus Carlsson
Frida Karlsson
Ragnar Bark
Sara Skarp

Revisorer

Emma Carlström, revisor

Jacob Hallén, revisor
Magnus Haglund, revisorssuppleant
Marcus Andersson, revisorssuppleant

G ENOM FöRDA ARRANGEMANG

Genomförda arrangemang i Västra Götaland

GothCon XXXV|ll - spelkonvent, Göteborg
PewPewCon - spelkonvent, Skövde
Borås Spelkonvent 32 - spelkonvent, Borås
Con Fusion - östatistisk popkultu rkonvent, Göteborg
Nätets Höstlovs-LAN - LAN, Mariestad
Nätets Mini-LAN - LAN, Mariestad
Sportlovs-LAN på Elvärket - LAN, Mariestad
Summergate 14 - LAN, Göteborg
Summergate Crew LAN - LAN, Göteborg
RZ Resurrection - LAN, Skövde

Speldag med lsis & GothCon - prova på-aktivitet figurspel och kortspel, Göteborg
Konstnatten med föreningen Ranglan - konsVfiktion/lajv-utställning, Falköping
Västlägret 2014 - spelläger för barn och ungdomar, Gråbo

{Lh

qB
Sverok

VÄsT

rareMötesse

/

Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

Genomförda arrangemang i Halland

Made in Hessbrand - Lajv, Halmstad
WarCon - spelkonvent, Varberg

UörEr BESLUTADE ATT

1... lägga verksamhetsberåttelsen för 2014 till handlingarna

Mötessekreterare

z- ¿/ 7,* 4"wø"h^,,n
Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 S-01-24

10. EKONOMISK BERÄTTELSE FöR 2014

RESULTATRÄKNING

lntåkter
Regionbidrag VG

Regionbidrag Halland
IOFF

Hyresintäkter
Arskort
Ränta

Summa intäkter

Kostnader
Spelets Hus (hyra, el, städ etc)
Kansli & Tryckverkstad
Arsmöte
Samarbetsmodellen
Arrangemangsstöd Halla nd
Profilmaterial
Styrelsen
Speletshus rådet (målning, möbler etc)
Valberedning
Revision

Jämställdhetsgruppen
Jå mstä lld hetsarbete
Marknadsföring
Bankavgifter
Avskrivningar
Summa kostnader

Resultat
Resultat exklusive avskrivningar

2013
388 052kr
136 454kr
87 500kr
152 110kr
0kr
4592kr
781 TOBkr

Budget
480 000kr
70 000kr
250 000kr
1 20 000kr
4 500kr

924SOOkr

2014
509 394kr
1 03 880kr
250 000kr
1 09 200kr
5 790kr
81 8kr
979 O82kr

2013
570 1 55kr
4002kr
0kr
151 975kr
0kr
0kr
26 876kr
0kr
0kr
0kr
0kr
0kr
0kr
1 346kr
55 555kr
847 171kr

Budget
600 000kr
1 0 000kr
3 000kr
165 000kr
30 000kr
1 0 000kr
35 000kr
60 000kr
1 0 000kr
2 500kr
1 5 000kr
25 000kr

utfall
554924kr
1 2 553kr
1 916kr
198 416kr
1 0 000kr
6 688kr
19 337kr
48 522kr
2032kr
2 038kr
148kr
0kr
3 51 5kr
1 005kr
1 38 31 Okr

999 404kr

-65 463kr
27 354kr

965 500kr

-41 000kr
-41 000kr

-20322kr
117 988kr

KOM M ENTARER TI LL RESUTTATRÄKNI NGEN

Resultat

Sverok Väst glorde ett resultat på -20kkr. Borträknat avskrivningar var resultatet +1 18kkr

Avskrivningar

138kkr av utgifterna bestod av avskrivningar av gamla tillgångar som fanns i bokföringen
men inte hade någon koppling till verkligheten, de förlusterna hör hemma under tidigare
år men blev inte redovisade förrän nu. Det finns inte längre kvar några avskrivningsbara
tillgångar i bokföringen.

qB
Sverok

VÄsT

Mötessekreterare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

Spelets Hus

lntäkter kopplade till Spelets Hus var IOFF 250kkr, hyresintäkter + årskort 1 15 kkr,

deltagardaga r 124kkr (baserade på 2013 års verksamhet), kansli -45kkr (uppskattat
värde,vi betalar ingen hyra till oss sjålva)

lntokter 534kkr

Kostnader kopplade till Spelets Hus var hyra och underhåll 555kkr, upprustning 49kkr

Kostnader 603kkr
Differens -70kkr

Spelets Hus blev alltså subventionerat av Sverok Väst med ca 70kkr under 2014, 120/o av
totala driftskostnaden. Det ökade antalet deltagardagar under 2014 kommer ge 25kkr
större intäkter under 2015 och minska subventioneringen till 45kkr (70/o) om kostnaderna
är på samma nivå.

Halland

Landstingsbidraget från Halland (104kkr) blev större än förväntat (70kk0, men av det
budgeterade arrangemangsstödet på 30kkr utdelades bara 10kkr till ett arrangemang, Det
ser inte så bra ut och behöver förändras till kommande år.

Jämställdhetspengar

Nästan inga pengar spenderades på jämställdhetsarbete av de 40kkr som blev beslutade
på förra årsmötet. Arbetet har just kommit igång, och därför har det inte använts något,

.?
¿

Möte

/

Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 S-Oi-24

BALANSRÄKNING

Bokföringsår: 1 4-01 - 1 4-12
Utskriftsdatum: 201 5-01 -08 22:09

Konto Rubrik/Namn
balans

Ingående balans Ändring Utgående

1210
1229
1 380
1 381

1382
1510

1511

1520
1521

1522
1523
1524
1525
1526
1527

1528
1529
1 530

1610
1700
1710
1910

1 930
1940

Tillgångar
An läggningstillgå nga r
Maskiner och andra tekn anl
Ack avskrivn inventar¡er
Fordringar Nintendo Next
Fordringar Humlan
Fordringar Warcon
Föreningsfordringar
Företagsford ringar
Fordringar GoBo
Fordringar Negative Edge

Fordringar Smash
Fordringar AG Hybris
Fordringar Eldar
Fordringar MiFF GBG

Fordringar Milsim
Fordringar LRS

Fordringar Mahjongsällskapet gbg
Fordringar Fluff
Fordringar Targetlock
Summa anlåggningstillgångar

Omsättn ingstil lgångar
Fordringar Joakim Öfuerholm
Förutbet kost/upplupna int
Förutbetalda hyror
Kassa

Bank, Företagskonto
Bank, Placeringskonto
Summa omsättn¡ngsti llgångar

SUMMA TILLGANGAR

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Eget kapital
Vinst/förlust föregående år
Redovisat resultat
Summa eget kap¡tal

544918,22 -6054,59 484373,63

277 777,00
-200260,80

2 050,00
5 463,00
2 063,00

81 160,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
168252,20

-277 777.00
200 260,80

-2 050,00
-5 5463,00

-2063,00
-81 160,00

0,00
-39 324,50

0,00

0,00
16 750,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
-190 826,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-39 324,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-22574

2010
2098
2099

0,00
5 900,00

36 665,00
8221,00

23 861,12
302 018,90
376666,02

-151 819,91
-163 887,66

-95 407,69
-411114,16

0,00
-5 900,00

538,00
-8221,OO

31 209,11

112 656,00

130282,11

0,00
0,00

37 203,00
0,00

55 070,23
414 674,90
506 948,13

-259 295,35 -411 114,16
163 887,66 0,00
115 728,62 20 320,93
20 320,93 -390793,23

M ötessekreterare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

Avsättningar
2200 Orapporterade deltagardagar uppskattning

Summa avsättningar

2900
Kortfristiga skuler
U pl I kostn/förutbet intäkter
Summa kortfristiga skulder

0,00

-133 804,06
-133 804,06

-90 020,00
-90 020,00

-90 020,00
-90 020,00

0,00

130 243,66
130243,66

-3 560,40
-3 560,40

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL .544918,22 60 544,59 .484373,63

BERÄKNAT RESULTAT O,OO O,OO O,OO

UöT¡T BESLUTADE ATT

1... lägga den ekonomiska berättelsen för 2014tll handlingarna

)n

M ötessekreterare

Ø'rn'tt

Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

11. REVISIONSBERATTELSE FOR 2014

Revisionsberättelse

Till årsståimman i SverokVäst

Undertecknade, av årsmötet2014 valda revisorel, har granskat årsredovisningen och bokftiringen
samt styrelsens fÌirvaltning i Sverok Väst för àr 2014. Dct åir styrelsen som har ansvaret ftir
räkenskapshandlingarna och ftirvaltningen och för att god redovisningssed tillämpas vid
upprättandet av arsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om Arsredovisningen och
frjrvalûringen på grundval av vår revision.

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige, Det innebär att vi planerat och
genomftirt revisionen ftir att med hög men inte absolut säkerhet ûirsåilra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval
av underlagen fär belopp och annan informal,ion i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också
att pröva rcdovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattningar som styrclscn gjort när dc upprättat årsredovisningen samt att
utvåirdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag ftir vårt uttalande om
ansvarsfrihet har vi granskat våisentliga beslut, åtgärder och ftjrhållanden i distriktet för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot distriktet. Vi har även granskat om
någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stadgar eller Svcroks rcgelverk fiir
distrikt. vi anser att vår revision ger oss rimlig grund ftir vara uttalanden nedan.

.Ärsredovisningen har i huwdsak upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger en
rättvisande bild av distriktets resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstlimman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen ftir diskiktet, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
beviljar flertalet av styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Göteborg den 6 januari 2015

Jacob Hallén

Lekma¡narevisor

MöTET BESLUTADE ATT

1... lägga revisionsberättelsen för 2014 till handlingarna.

I

M ötessekrçferare

-2)¿1
Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

12. ANSVARSFRIHET FöR DEN AVCATNDE
STYRELSEN

MöTET BESLUTADE ATT

1... bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet,

13. MOTION: ÄNDRING AV 51 I DISTRIKTETS

STADGAR

Av: D i str i ktssty re I se n

BAKGRUND

Då Sverok har ändrat sitt namn och syfte bör Sverok Väst göra detsamma.

Eftersom motionen behandlar en ändring av 51 i stadgarna krävs bifall med minst %
majoritet på wå på varandra följande årsmöten,

Den nuvoronde paragrofen lyder:

S1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och
konfli ktspelsförbund. Distriktet är en ideell organisation.

Ändringen bifölls på distriktets årsmöte 2013 men togs inte upp på årsmötet 2014.

HUVUDYRKANDE

Därför yrkar vi:

1... att paragraf 1 i distriktets stadgar ändras till:

51 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok. Distriktet är en
ideell organisation.

MöTET BESLUTADE ATT

1... paragraf 1 i distriktets stadgar ändras till:

51 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok. Distriktet är en
ideell organisation.

A

Sverok
vÄsr

Mötessekreterare

4
/l.r.r---

Justerare

il*.
16



Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

14. MOTION: ANDRING AV 52 I DISTRIKTE

STADGAR

Av: D i str i ktssty re ls e n

BAKGRUND

Då Sverok har ändrat sitt namn och syfte bör Sverok Väst göra detsamma.

Eftersom motionen behandlar en ändring av 52 i stadgarna krävs bifall med minst %
majoritet på wå på varandra följande årsmöten.

Den nuvaronde porografen lyder:

52 Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för
sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel.

Ändringen bifölls på distriktets årsmöte 20'13 men togs inte upp på årsmötet 2014,

HUVUDYRKANDE

Därför yrkar vi:

1... att paragraf 2 i distriktets stadgar ändras till:

52 Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet
främja spelhobbyn,

UöT¡T BESLUTADE ATT

1... paragraf 2 i distriktets stadgar ändras till:

S2 Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet
främja spelhobbyn.

Justerare

^D..t-,
17



Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Våst 201 5-01-24

15. MOTION: ÄNDRING AV 57 OCH 529 I

DISTRIKTETS STADGAR

Av: D i str i ktssty re I s e n

BAKGRUND

Sverok införde under 2014 möjligheten för föreningar att starta avdelningar.
Distriktsstyrelserna har därför diskuterat hur avdelningarna skall behandlas när det gäller
ombuden till distriktens årsmöten, Om avdelningarna behandlas som fristående
föreningar finns möjligheten att dela upp föreningen i avdelningar för att på så sätt
effektivtge en föreningfler röster, men om de inte räknas alls så försvinner potentiellten
stor andel av föreningens medlemmar. Därför föreslår styrelsen att stadgarna förtydligas
för att reflektera Sveroks nya regler.

För att stadgeändringen skall antas måste motionen bifallas med minst % majoritet,

De nuvoronde paragroferno lyder:

57 Distriktets medlemmar är föreningar, som är anslutna till Sveriges roll- och
konfli ktspelsförbu nd med säte i distri ktets verksam hetsom råde.

529 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 wå år före årsmötet beroende på vilket
som är högre.

Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara
ombud.

HUVUDYRKANDE

Därför yrkar vi:

1... att 529 ändras till:

'1r*
ryf)

Justerare
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Protokoll fört v¡d årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

529 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 föreningens totala medlemsantal, inklusive medlemmar
i föreningens avdelningar, som rapporterats till förbundet senast två veckor innan
distriktsårsmötet.

Medlemmar som räknas är de som var medlemmar 31 december året före årsmötet eller
31 december två år före årsmötet, beroende på vilket antal som är högre,

Eftersom avdelningarna räknas med i huvudföreningens totala medlemsantal får de inte
skicka egna representanter,

Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara
ombud,

2,.. att 57 ändras till:

57 Distriktets medlemmar är Sverokanslutna föreningar med säte i distriktets
verksamhetsområde.

NNöT¡T BESLUTADE ATT

1... S29 ändras till:

S29 Till distr¡ktsårsmötet 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 föreningens totala medlemsantal, inklusive medlemmar
i föreningens avdelningar, som rapporterats till förbundet senast två veckor innan
d istriktsårsmötet.

Medlemmar som räknas är de som var medlemmar 31 december året före årsmötet eller
31 december två år före årsmötet, beroende på vilket antal som är högre,

Eftersom avdelningarna räknas med i huvudföreningens totala medlemsantal får de inte
skicka egna representanter.

Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara
ombud.

ø

M ötessekreterare

/,e-z ú*1(4lnu^.^-"Lk
Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

2,.. 57 ändras till:

57 Distriktets medlemmar är Sverokanslutna föreningar med säte i distr¡ktets
verksamhetsområde.

ñnø,t.*a,-7¿,.-

J usterare
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Protokoll fört vid årsmöte I sverok väst 201 5-01-24

16. MOTION: ANDRING AV 515 I

DISTRIKTETS STADGAR

Av: Martin Brosser, d¡striktsstyrelsen, Cecilia Hiillstrand, d¡striktsstyrelsen, MikoelJönsson,
distriktsstyrelsen, Mox Svensson, distriktsstyrelsen, Marie-Louise Sjögren, volberedningen, Sara
Ska rp, vo I be red ni nge n, Fri d o Ka rlsson, vo I be red n i ngen

BAKGRUND

Den nuvarande paragrafen som bestämmer vem som kan väljas till distriktsstyrelsen är
onödigt restr¡ktiv eftersom distr¡ktsaktiva kan välja, eller tvingas, att flytta från distriktet
kortare perioder pga utbildningar, arbete eller liknande, Dårför föreslår vi att reglerna för
valbarhet till distriktsstyrelsen åndras.

För att stadgeändringen skall antas måste motionen bifallas med minst % majoritet.

Den nuvaronde porogrofen lyder:

515 Valbar är straffmyndig person skriven eller bosatt inom distriktet.

HUVUDYRKANDE

Därför yrkar vi:

1... att S15 i distriktets stadgar ändras till:

515 Valbar är straffmyndig person skriven, boende eller verksam inom spelhobbyn inom
distriktet.

UöTtt BESLUTADE ATT

1... 515 i distriktets stadgar ändras till:

S15 Valbar är straffmyndig person skriven, boende eller verksam inom spelhobbyn inom
distriktet.

t 
Áa*^ñ^*n



Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

17 . IIIOTI O N : SU PPLEANTER

Av:Jookim Olverholm - kossör 2014

MOTIVATION

Det är synd att folk som vill engagera sig ideellt inte ska få en chans pga begränsad plats.

Sverok Väst behöver också all arbetskraft det kan få. Posten suppleant gör det möjligt att
engagera fler samtidigt som den gör det lättare att få till beslutsmässiga möten.

BAKGRUND

Suppleanter i styrelsen togs bort från stadgan för ett fåtal år sedan med motivationen att
de inte glorde något och platserna var svåra att hitta personer till. Det undviks genom att
de behandlas som fullvärdiga styrelsemedlemmar i alla hänseenden med undantaget att
de har begränsad rösträtt,

FöRSLAG

1. Att paragraf 51 3 ändras från

Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör
bestå av tre till tio ledamöter. [.,,]

till

Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör

bestå av tre till sex ledamöter samt två till fyra suppleanter. [,,.]

2. Att paragraf 51 7 ändras från

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften
(avrundat uppåt), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.
Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal skall slumpen avgöra. [...]

till

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar i styrelsen är kallade och

minst hälften (exkluderat antalet suppleanter, avrundat uppåt), däribland ordföranden
eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika
röstetal skall slumpen avgöra. Närvarande suppleanter har endast rösträtt om minst
samma antal icke-suppleanter är frånvarande,[...]

7* t^tntþ.
JusterareM ötessekreterare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

Äruonrrue SYRKANDE

Av: Johan Green

1 ,.. att efter första meningen i S13 läggs följande till:

Eventuellt kan styrelsen också innefatta rangordnade suppleanter

2... att 517 ändras till:

D¡striktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar i styrelsen är kallade och
minst hälften (exkluderat antalet suppleanter, avrundat uppåt), däribland ordföranden
eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika
röstetal skall slumpen avgöra. Närvarande suppleanter har endast rösträtt när de ersätter
ordinarie styrelsemedlem. Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet.

MOTET BESLUTADE ATT

1... efterförsta meningen i S13 läggs följande till:

Eventuellt kan styrelsen också innefatta rangordnade suppleanter

2...517 ändras till:

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar i styrelsen är kallade och
minst hälften (exkluderat antalet suppleanter, avrundat uppåt), däribland ordföranden
eller vice ordföranden, är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, vid lika
röstetal skall slumpen avgöra. Närvarande suppleanter har endast rösträtt när de ersätter
ordinarie styrelsemedlem, Kallelsen skall skickas senast en vecka innan mötet.

18. MOTION: AVSKAFFANDE AV
TVAARSVAL

Av: Joakim Olverholm - kossör 201 4

MOTIVATION

Regeln att kassör och ordförande ska väljas på två år har god intention men ger negativa
effekter i praktiken,

1. Ungdomar kan till mindre grad än äldre binda upp sig i wå år. Sverok är en
ungdomsorganisation där ungdomar bör uppmuntras till att vara med i styrelsen,

2. Det år inte rimligt mot någon ideell arbetare att kräva att de b¡nder upp sig itvå år.

M ötessekreterare

/2.'*2t*
Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

3. Omval är ett tillfälle att utkräva ansvar och ställa personer till svars för sitt handlande. En

person som är lämplig för att sitta i två år kan lika gärna ställa upp för omval som att bli

automatiskt omvald.

BAKGRUND

Tvåårsval omlott för ordförande och kassör infördes för två år sedan. Första kassörsvalet
var det bara en sökande som ändå hoppade av efter ett år, och första ordförandevalet
backade den enda som kandiderat till ordförande inför valberedningen ut under mötet,
Tvåårsval har i praktiken begränsat antalet sökande på ett överväldigande negativt sätt,

inte ökat kvaliteten på styrelsearbetet såsom det var avsett.

FöRSLAG

1 , Att följande text stryks från paragraf 513

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.

TILLAGGSYRKANDE

Av:Jookim Ofverholm

2. Att nuvarande val på wå år avbryts och val av ny ordförande sker på detta möte,

MöTET BESLUTADE ATT

1,.. avslå alla yrkanden.

o/ ?';

areMötesse

&*"a/*
Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

19. MOTION: SPELETS HUS 2.0

Av: Martin Brosser, distriktsstyrelsen, Cecilia Hdllstrond, distriktsstyrelsen, MikoelJönsson,
distr¡ktsstyrelsen

BAKGRUND

Projektet Spelets Hus har pågått i fyra år nu. När projektet påbörjades var tanken att
Spelets Hus skulle bli en samlingsplats för spelare i Göteborg och vara självgående inom
några år. Av olika orsaker så har inte det målet uppnåtts, delvis för att varje
distriktsstyrelse har haft sin egen uppfattning om hur Spelets Hus ska se ut, Detta har lett
till att Spelets Hus har förlitat sig till stor del på stöd från distriktet och att distriktsstyrelsen
har wingats lägga mycket tid och resurser på att driva det.

I nuläget så faller mycket av ansvaret för att utföra arbetet med Spelets Hus på Sverok
Västs styrelse med råd från Spelets Hus-rådet, som nästan enbart består av medlemmar
från de Wå största föreningarna i huset. Vi är övertygade om att det finns många personer,
både i och utanför Spelets Hus, som kan bidra med både arbete och idéer till
gemensamma aktiviteter som kan samla föreningarna i huset och locka in spelare från
Göteborg och resten av distriktet, Därför föreslår vi att distr¡ktsstyrelsen tillsätter en
arbetsgrupp för att driva huset. Gruppen ska bestå av representanter från så många
föreningar som möjligt för att både engagera nya personer och ge en bredd av kompetens
och idéer.

Spelets Hus nuvarande lokaler är svåra att uweckla vidare och ganska dyra. (Det har bland
annat krävts ett omfattande renoveringsarbete som fortfarande pågår.) För att Spelets Hus
ska kunna leva upp t¡ll sin potential som samlingsplats för spelhobbyn i Göteborg och stå
på egna ben anser vi att en del av lösningen är att byta till nya lokaler.

En flytt skulle ge Sverok Väst möjligheten att tydligare definiera syftet med Spelets Hus för
att kunna hitta en lokal som mest passar den verksamhet som vi vill se där och öppnar för
andra vägar att hitta finansiering och personer som vill engagera sig, till exempel genom
projektansökningar och samarbeten med andra organisationer.

HUVUDYRKANDE

Därför yrkar vi:

1... att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett klart syfte för Spelets Hus, inklusive
en projektplan för hur målet skall uppnås.

2... att distriktsstyrelsen utser en arbetsgrupp som tar hand om den dagliga driften av

Spelets Hus,

3,.. att distriktsstyrelsen till årsmötet 2016 ges i uppdrag att hitta nya lokaler till Spelets
Hus. Verksamheten fortsätter i de nuvarande lokalerna tills vidare.

Mötessekreterare t 
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Våst 201 5-01-24

ÄruoRrrucsYRKANDE

A+++e€1eCe#e#/ieteçi4

1,,,, att distriktsstyrelsen utser en arbetsgrupp sem ges i uppdrag attta fram ett klart syfte
för Spelets Hus, inlclusive en prejelctplan för hur målet skall uppnås,

Av: Martin Brosser, distriktsstyrelsen, Cecilia Höllstrond, distriktsstyrelsen, Mikoel Jönsson,
d¡striktssurelsen, Jonothan Lundholm, Paul Tannenberg, Leo Cederwoll Victorin

1... att distriktsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett klart syfte för Spelets Hus 2.0,

inklusive en projektplan för hur målet skall uppnås samt undersöka möjligheten att flytta
till nya lokaler och lägga fram dessa för årsmöte 2016.

2.,. att kontraktet för Spelets Hus nuvarande lokaler på Djurgårdsgatan 40 förlängs när så

behövs under 201 5,

TIIIAGGSYRIg\NDE

AvJeâs+haâ+aM

1,,, att-l<entraktet för Spelets Hus nuvarande lekaler på Djurgårdsgatan 40 förlängs när så

behövs under 201 5,

MOTET BESLUTADE ATT

1... distriktsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ett klart syfte för Spelets Hus 2.0, inklusive
en projektplan för hur målet skall uppnås samt undersöka möjligheten att flytta till nya

lokaler och lägga fram dessa för årsmöte 2016.

2,.. kontraktet för Spelets Hus nuvarande lokaler på Djurgårdsgatan 40 förlängs när så

behövs under 201 5.

n

Mötessekreterare
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Justerare
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

20. MOTION: SPELETS HUS-UTVIDGNING

Av:Jookim öfverholm - kossör 2014

MOTIVATION

Spelets Hus idag har bara vissa spelsorter representerade, främst bräd/kort/figur/roll/Tv-
spel, Sverok-grenar som saknas är framförallt lajv, fantastika (däribland Japan-saker),
datorspel, airsoft. En utvidgning av huset skulle göra plats för verksamhet som inte funnits
med tidigare och som inte får plats idag, eller som inte passar i samma sorts rum.
Exempelvis en ordentlig sy- och hanwerksverkstad, enkel scen/inspelningsstudio, mysigare
soffrum, arkadspel, Rum som blir över kan hyras ut som kontor för nårliggande
organisationer.

BAKGRUND

Lokalen vägg i vägg med Spelets Hus är ledig sen mitten av hösten. Den är nyligen
renoverad och 250m2, 7 rum, kök, 2 wc, dusch, städskrubb, förråd, separat entré mot
gården (vi skulle även sätta en dörr vid soffgruppen i entrén). Vi har fått en visning och ett
bud på 24-30 }))kr/månad (ämfört med 37 000kr för 400m2 som vi har idag).

t l'
I

MöteSSe re
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Väst 201 5-01-24

FöRSLAG

1. Att styrelsen snarast börjar söka finansiering till ett utvidgningsprojekt hos olika fonder
och kommuninstanser.

2, Att ge styrelsen mandat att teckna hyresavtal för lokalen bredvid Djurgårdsgatan 40 när
finansiering är klar, ifall bindningstiden för lokalen kan bli densamma som för den
nuvarande.

3. Att när hyresavtal år tecknat ska lokalerna fyllas med verksamheter som är annorlunda
mot de som bedrivs i huset idag.

MöTET BESLUTADE ATT

1 ... att styrelsen snarast börjar söka finansiering till ett utvidgningsprojekt hos olika fonder
och kommuninstanser.

2... artge styrelsen mandat att teckna hyresavtal för lokalen bredvid Djurgårdsgatan 40 när
finansiering är klar, ifall bindningstiden för lokalen kan bli densamma som för den
nuvarande.

3... att när hyresavtal är tecknat ska lokalerna fyllas med verksamheter som är annorlunda
mot de som bedrivs i huset idag.

egi
Sverok

VÄsT
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21.FASTSTÄLLANDE AV
VERKSAMHETSPLAN TöN 20ß

FORSLAG TItL VERKSAM H ETSPLAN

Mål för verksamhetsåret

Under verksamhetsåret 2015 är vårt största mål att fortsätta arbetet att nå ut till hela
distriktet. Vi vill att alla föreningar i som är en del av Sverok Väst ska känna till oss, vad vi
gör och hur vi kan hjälpa dem.

Vi kommer fokusera på att nå ut med information, och omarbeta våra
kommunikationskanaler så det är lätt att förstå, hitta fram och kontakta oss

Ett mål för 2015 är att anställa en regional föreningskonsulent som kan jobba tätt ihop
med styrelsen för att samordna, nå ut till existerande medlemmar och påbörja en
rekr¡ering av nya medlemmar, speciellt i städer som saknar föreningar och där Sverok
Väst inte år profilerat.

Vi vill fortsätta att samarbeta med föreningar för att arrangera konvent, lajv och liknande,
medan vi samtidigt vill arrangera fler medlemsträfiar med olika teman för att främja 'Vi är
Sverok-känslan".

Marknadsföring och kommunikation

Sverok Väst har för avsikt att fortsätta arbetet med att nå ut till våra medlemmar, Vi

kommer därmed jobba för att skriva om hemsidan, uppdatera all information och påbörja
ett nyhetsbrev som skall skickas ut en gång i månaden. Vi vill bli tydligare med vad vi kan
göra för föreningarna, och också bjuda in till med samtal om vad som behövs och vad
föreningarna önskar av oss.

Vi vill också jobba mer mot våra samarbetsorganisationer, och aktivt jobba för att stärka
våra relationer.

A1: 5e till att informationen som finns om hur samarbeten med distriktet går till och vad
d¡striktet kan erbjuda medlemsföreningarna är aktuell och lättåtkomlig.

A2: Fortsätta att förbättra kommunikationen med våra medlemsföreningar, till exempel
genom att synas på konvent och andra arrangemang.

A3: Skicka ut ett regelbundet nyhetsbrev till våra medlemsföreningar

A4: Fortsätta att hålla kontakten med andra organisationer för att dels öka deras kunskap
om våra medlemsföreningars verksamhet och dels för att göra våra medlemsföreningar
medvetna om samarbetet mellan Sverok och andra förbund,

A5:Arra a minst en mensam aktivitet tillsammans med en annan nisation.

Sverok
VÄsT
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A6: Rekrytera nya medlemmar

Föreningsservice & aktiviteter

Föreningsstödet är en av de viktigaste delarna av distriktets verksamhet, 2015 vill vi arbeta
med att både hålla en god kontakt med de föreningar som vi redan har samarbetat med
och att starta nya projekt, En stor del av detta kommer attvara en satsning på Sveroks
fören ingsutvecklingsprojekt "Level Up!",

81: Fortsätta att hjälpa våra medlemsföreningar att genomföra arrangemang och hitta nya

sätt att göra detta.

82: Följa upp de samarbeten som distriktet har haft föregående år och om möjligt upprepa
samarbetet,

83: Se till att minst 2 Level Up!-utbildare är verksamma inom distriktet och att minst 5 Level

Up!-utbildningar hålls inom distriktet under verksamhetsåret 2015.

Demokrati, mångfald och inkludering

Under 2015 har styrelsen som mål att fortsätta att öka medlemmarnas insikt och
deltagande i distriktets arbete, För att genomföra detta vill vi göra distriktens möten och
handlingar mer tillgängliga för alla våra medlemmar oavsett ort eller verksamhetsgren.
Likabehandlingsprojektet som startades sent 2014 ska fortsätta och målsättningen är att
Sverok Våst ska ha en aktiv likabehandlingsgrupp och styrdokument för hur distriktet ska

arbeta med jämställdhets- och inkluderingsfrågor under 2015.

C1: Arbeta för att engagera fler medlemmar i distriktets verksamhet genom att rekr¡era
medlemmar till de befintliga arbetsgrupperna (t.ex. ROKAD) samt satsa på att starta nya

arbetsgrupper.

C2: Nå ut till de delar av distriktet där vi inte har någon närvaro och fortsätta satsningen på

verksamhet i Halland.

C3: Hålla nästa årsmöte på en ort där det inte har hållits tidigare och se till att alla

årsmötets deltagare känner sig delaktiga i mötet.

C4: Fortsätta satsningen på likabehandlingsprojektet Det Spelar Roll/ROKAD och använda
de styrdokument som projektgruppen har tagit fram i all distriktets verksamhet.

øz 1r^ lra r /zo,¡ñ*.t
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Sverok och samarbeten med andra Sverok-d¡str¡kt

Sveroks riksmöte 2014 beslutade att samarbetet mellan förbundet och distrikten skulle
stärkas, Dessutom så har flera distrikt tagit egna initiativ till samarbeten och möten mellan
distrikten, Väst har varit delaktiga i de flesta av dessa, bland annat så startade Västs
ordförande Cecilia ett nätverk för distriktsstyrelserna, 2015 planerar vi att fortsätta att vara
en aktiv del av förbundet och utveckla de kontakter och samarbeten som vi har påbörjat.

D1: Hålla en god kontakt med både förbundet och de övriga distrikten genom

distriktsstyrelsenätverket och a nd ra kanaler.

D2: Delta i minst ett slag och skicka en distriktsrepresentant till Sveroks Riksmöte 2015,

D3: Delta i höstkonferensen där riktlinjerna för samarbetet mellan distrikten och förbundet
bestäms.

D4: Upprätta minst en ambassadörsförening i distriktet med stöd av förbundet.

D5: lnformera distriktets medlemmar om hur de kan engagera sig i Sveroks arbetsgrupper
och projekt,

D6: Anställa en regionalföreningskonsulent i samarbete med Sverok.

Styrelsen

Målen för styrelsen 2015 är att få en bättre bild av jämställdhet och hur vi kan jobba för
distriktet på detta område. Vidare vill vi öka kompetensen i styrelsen och ta del av andras
erfarenheter, samtidigt som vi vill nå ut med vad vi lär oss och därmed villjobba för att
Level Up ska få fotfäste ¡ distr¡ktet.

SÇrelsen skall också jobba för att ta fram långsiktiga mål med arbetsplaner så vi är
medvetna om vad vi vill och hur vi ska nå dessa.

E1: Styrelsen ska utbilda sig inom jämställdhet,

E2: Styrelsens ordförande och kassör skall delta i Sveroks nätverk för ordförande och
kassörer,

E3: Styrelsen ska jobba mot att ha minst en medlem som är behörig Level Up-utbildare,

E4: Styrelsen ska arrangera minst en helg för styrelsemedlemmar liknande ett slag för att
jobba med teambuilding och mot att ta fram en vision för Sverok Väst.

qB
Sverok
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Protokoll fört vid årsmöte I Sverok Våst 201 5-01-24

TILLÄGGSYRKANDE

Av: Korin Wormenius

1.,. att följande läggs till sist i tidigare föreslagen verksamhetsplan:

E5: Styrelsen ska ha arbetsrutiner och dokumenterat hur överlämning från avgående
styrelse till ny styrelse ska ske.

MöTET BESLUTADE ATT

1.,. fastställa verksamhetsplanen enligt lagt förslag,

2... följande läggs till sist i tidigare föreslagen verksamhetsplan:

E5: Styrelsen ska ha arbetsrutiner och dokumenterat hur överlämning från avgående
styrelse till ny styrelse ska ske.

22.FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FöR
2015

HUVUDYRKANDE

Att avgiften för 2015 fastställs till 0 kr,

MöTET BESLUTADE ATT

1 .,. avgiften för 2015 fastställs till 0 kr.

M ötessekreterare
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23. FASTSTALLANDE AV BUDGET FöR 2015

FORSLAG TILL BUDGET 2015

Till årsmötet 201.5-0L-24 i Borås

lntäkter budget 20f4 utfall 20f4 budget 2015

Regionbidrag VG

Regionbidrag Halland
IOFF

Hyresintäkter Spelets Hus
Arshyra Spelets Hus
Ränta

Summa intäkter

Resultat

924 500 kr 979082kr I 097 000 kr

utfall 2014

480 000 kr
70 000 kr

250 000 kr
1 20 000 kr

4 500 kr
818 kr

509 394 kr
1 03 880 kr
250 000 kr
1 09 200 kr

5 790 kr
1 000 kr

554924kr
12 553 kr

1 916kr
198 416 kr

10 000 kr

640 000 kr
1 00 000 kr
250 000 kr
1 06 000 kr

Kostnader budget 2014
Föreningskonsulent (6070 VG, 40% Halland)
Spelets Hus (hyra, el, städ etc) 600 000 kr
Kansli & Tryckverkstad 10 000 kr
,Arsmöte 3 000 kr
Samarbetsmodellen 165 000 kr
Lånematerial
Arrangemangsstöd Halland 30 000 kr
Rekryteringsturné Halland
Profilmaterial 10 000 kr
Styrelsen 35 000 kr
Speletshus rådet (målning, möbler etc) 60 000 kr
Valberedning 10 000 kr
Revision 2 500 kr
Likabehandlingsarbete 40 000 kr
Level Up/Utbildningar
Medlemsmöten inför riksmöte
Ovrigt
Avskrivningar

Summa kostnader

1 005 kr
138310kr

budget 2015
110000kr
580 000 kr

15 000 kr
15 000 kr

200 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
30 000 kr

3 000 kr
2 500 kr

20 000 kr
20 000 kr

3 000 kr
3 000 kr

0kr

10 203 kr
19 337 kr
48522kr
2032kr
2 038 kr

148 kr

965500kr 999404kr I 136500kr

-41 000 kr -20322kr -39 500 kr

Justerare
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SAMARBETSMODELTEN UPPSPLITTRAD

1 15 000 kr Arrangemang2i kr/dd
85 000 kr Spelets Hus verksamhet 25 krldd

200 000 kr Totala utg¡fter

HALTAN D SAM MAN RRXIV Iru E

100 000 kr Regionbidrag Halland

100 000 kr lntäkter

44 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
18 000 kr

40 o/o Fören ingskonsu lent
Arrangemangsstöd
Rekr¡eringsturné
1/7 av kansli, årsmöte, etc(117 baserat på befolkningsmängd)

122 OOO kr Utgifter

-22 OOO kr Resultat

SPELETS HUS SAMMANRÄKNING

163 000 kr Deltagardagsintåkter genererade i Spelets Hus (2014)

250 000 kr IOFF

106 000 kr Hyresintäkter
45 000 kr Kansli uppskattat värde i sparad hyra

564 000 kr Intäkter

Driftkostnader
Upprustn i ngskostnader

Utgifter

Resultat

580 000 kr
30 000 kr

610 000 kr

-46 000 kr

ANDRINGSYRKANDE

Av: Cecilio H til lstra nd

1,.. att anta föreslagen budget med åndringen att kostnadsposten "Föreningskonsulent
(600/6 VG, 40% Halland)" höjs med 190 000 kr till 300 000 kr.

M ötessekreterare
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UöTIT BESLUTADE ATT

1,.. anta föreslagen budget med ändringen att kostnadsposten "Föreningskonsulent (60%
YG,40o/o Halland)" höjs med 190 000 kr till 300 000 kr,

Mötesse rare
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24.VAL AV STYRELSE TöN 20ß
STYRELSE

Sverok Västs distriktsstyrelse har under året byggt starka samarbeten med hela distriktet
och valberedningen är positiv till att distriktsstyrelsen får möjlighet att fortsätta på det
spåret. För att en styrelse ska fungera optimalt behövs flera pusselbitar, Vi ser vårt förslag
som en komplettering till de personer i distriktsstyrelsen som uttryckt en önskan att
fortsätta sitt arbete, Vi är glada att vi även i år haft överskott på intresserade kandidater. Vi

har valt en mix av personer vi tror ha möjlighet att samarbeta och utveckla distriktet
optimalt.

Ordförande:
Cecilia Hällstrand, sittande

Kassör, väljs på 2 år:
Martin Brosser, nyval som kassör, omval styrelse

Ledamöter, väljs på ett år:
Sigrid/Max Svensson, omval
MikaelJönsson, omval
Rickard Elmgren, nyval
johan Green, nyval
Ems Nydegger, nyval

reterare
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MöTET BESLUTADE ATT

1,,. välja Martin Brosser till kassör.

2,., välja Sigrid/Max Svensson till ledamot,

3... välja MikaelJönsson till ledamot.

4... välja Rickard Elmgren till ledamot,

5,.. välja Johan Green till ledamot,

6... välja Ems Nydegger till ledamot.

25. VAL AV VALBEREDNING FOR 2015

Valberedningens uppdrag är viktigt för distriktets utveckling och i vårt förslag finns
personer som är sociala och har stora kontaktnät och kan jobba utåtriktat. Flera personer
har tidigare innehaft förtroendeuppdrag inom Sverok på distrikts- och riksnivå och är väl
insatta i hur en fungerande styrelse bör se ut. Vi tror att de kommer göra ett bra jobb som
valberedare under året.

Elaine Boström, sammankallande
GunnarJuliusson
Magnus Haglund
Michelle Sandberg
Samuel Linder

MOTET BESLUTADE ATT

1,.. välja Elaine Boström till sammankallande valberedare

2... vålja GunnarJuliusson till valberedare.

3.,. välja Magnus Haglund tillvalberedare.

4... välja Samuel Linder till valberedare.

M ötessekretera re.7
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26. VAL AV REVISORER FÖR 2015

Distriktets revisorer granskar styrelsens arbete, genom att löpande följa styrelsen under
året och se till att styrelsen inte bryter mot stadgarna. Till revisorer föreslår vi kandidater
som är noggranna, kan praxis och formalia och har erfarenhet av ideella uppdrag utan att
ha några andra aktuella förtroendeuppdrag på distriktsnivå.

Valberedningens förslag till revisorer
Emma Carlström

Jacob Hallén

Revisorssuppleanter

Jonny Green

Frida Karlsson

MOTET BESLUTADE ATT

1... välja Emma Carlström till revisor.

2... väljaJacob Hallén till revisor.

3... välja Jonny Green till revisorssuppleant för Emma Carlström.

4... välja Frida Karlsson till revisorssuppleant förJacob Hallén.

27.OVRIGA FRAGOR

lnga övriga frågor togs upp

28. MOTETS AVSLUTANDE

M ötesordförande Li na Su ndström förklarade mötet avslutat.

'ltu /r/"
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