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Mötesordförande Jesper Berglund  Mötessekreterare Andreas Ekeroot
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§1. Mötets öppnande
Mötet öppnades.

§2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.

§3. Mötets behörighet
Mötet fann mötet behörigt utlyst.

§4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

§5. Val av mötesordförande
Jesper Berglund valdes till mötesordförande.

§6. Val av mötessekreterare
Andreas Ekeroot valdes till mötessekreterare.

§7. Val av två justeringsmän och två rösträknare
Frida Aronsson och Thomas Johansson valdes till justeringsmän samt rösträknare.

§8. Fastställande av mötesordning
Mötet adjungerade alla närvarande och gav de som inte var ombud närvaro- och yttranderätt.

§9. Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

§10. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning
Den ekonomiska berättelsen lades till handlingarna.

§11. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§12. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsens att-satser bifölls:

Att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för distriktet, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

 

 

 

 

 

 



 

§13. Motion 1 – Stadgeändringar från föregående årsmöte
Att-sats ett och tre bifölls:

Att stadgarna skall ändras så att antalet ombud skall räknas ut baserat på antalet medlemmar
rapporterade senast två veckor före årsmötet. Medlemmar som räknas är de som var medlemmar 12-
31 året före årsmötet eller 12-31 två år före årsmötet beroende på vilket som är högre.
Att stadgarna ändras på så sätt att förtroendevalda i Sverok Väst dvs styrelse, valberedare och
revisorer INTE kan vara ombud på Sverok Väst årsmöte.

Vilket gav följande stadgetext:

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.

§14. Motion 2 – Stadgeändringar från föregående årsmöte, del 2
Motionens att-satser bifölls var och en för sig:

att 13§ ändras till "Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och
kassör bestå av tre till tio ledamöter."
att 21§ ändras till "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."
att 23§ ändras till "Valberedningen består av tre till fem ledamöter, varav en är sammankallande och
en är vice sammankallande, utsedda av distriktsårsmötet."
att ändringen justeras omedelbart.

§15. Motion 3 – Tvåårig mandatperiod för ordförande och kassör
Att-satserna bifölls:

att 13§ får tillägget "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."
att ändringen justeras omedelbart.

§16. Val av ordförande
Till ordförande valdes: Robert Tiinus enhälligt för de kommande två åren.

§17. Val av kassör
Till kassör valdes: Adam Loftbring (tidigare Jones) enhälligt.

 



§18. Val av styrelse
Valberedningen yrkade bifölls:

att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utöver ordförande och sekreterare.

Till styrelse valdes:

Nadja Andersson, 18 röster.
Alexander Hallberg, 18 röster.
Carl Magnus Carlsson, 19 röster.
Christoffer Lindgren, 20 röster.

20 av rösterna var giltiga, 2 ogiltiga.

§19. Val av revisorer
Till revisorer valdes:

Jacob Hallén, 19 röster.
Magnus Haglund, 19 röster.

21 av rösterna var giltiga, 2 ogiltiga.

Till revisorssuppleanter valdes:

Niklas "Flax" Kärrstrand som ersättare för Jacob Hallén.
Per Reimers som ersättare för Magnus Haglund.

§20. Val av valberedning
Till valberedning valdes:

Jonatan Rhodin (sammankallande).
Freddi Swahn (vice sammankallande).
Jennie Rhodin.

§21. Fastställande av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen fastställdes enligt styrelsens förslag.

§22. Fastställande av avgifter
Avgiften fastställdes till 0 kr.

§23. Fastställande av budget
Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag.

§24. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§25. Mötets avslutande
Mötet avslutades.



Röstlängd
Förnamn Efternamn Förening
Carl-Magnus Carlsson AGH
Emil hanning AGH
Marie Louise Sjögren AGH
Adam Loftbring ALF
Anton Sollerhed Big Network
Edwin Larsson Big Network
Christer Wockatz ConFusion
Freddi Svahn ConFusion
Joachim Hansen ConFusion
Markus Lindgren ConFusion
Susanna Löwstedt ConFusion
Joakim Öfverholm Eldar
Karin Warmenius Gothenburg Boardgamers
Magnus Johansson Gothenburg Boardgamers
Thomas Johansson Gothenburg Boardgamers
Anton Fors Hikari-Kai
Emelie Folkesson Lajvsällskapet Romantiska Sagor
Frida Aronsson Lajvsällskapet Romantiska Sagor
Niklas Ström Paintballs
Per Carlsson SvenskaMagic
Dan Andersson YLVA
Magnus Kinnander YLVA



Sverok Väst
Verksamhetsberättelsen 2011

Sverok samlar den svenska spelhobbyn och är med 190 000 medlemmar i 1200 
anslutna föreningar ett av landets största ungdomsförbund. Med spelen som 
samlingspunkt engageras medlemmar över hela landet. Rollspel, brädspel, figurspel, 
levande rollspel, kortspel, datorspel, airsoft och paintball utgör de huvudsakliga 
verksamheterna. Sverok Väst är distriktet för Hallands och Västra Götalands län.

Verksamheten är till överväldigande del av formen deltagarkultur, dvs deltagarna är 
aktiva i utövandet, inga egentliga åskådare existerar i någon större utsträckning utan 
alla som medverkar gör det aktivt.

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. 
Föreningarna är även de som beslutar om vad organisationen skall göra, detta på 
Sverok Västs årsmöte.

Demografiskt har vi en överväldigande majoritet av våra medlemmar i segmentet 
ungdomar upp till 25 år. Könsfördelningen är relativt ojämn då majoriteten är män, 
men fördelningen varierar väldigt mellan de olika verksamhetsområdena. Ungefär 
hälften av våra runt 300 föreningar har sitt säte i Göteborg. Ungefär en åttondel av 
våra föreningar har sitt säte i Halland, resterande har sitt säte i Västra Götaland.

I egenskap av distriktsorganisation försöker vi koordinera och stödja de 
verksamheter som sker i vårt geografiska område, det vill säga Halland och Västra 
Götaland. Vi agerar genom samverkan, informationsspridande, deltagande och stöd i 
olika former.

Verksamhetsåret
Förtroendevalda i Sverok Väst under 2011-02-26 till 2012-02-18:

Styrelse
Robert Tiinus, ordförande
Rasmus Palm, kassör
Magnus Haglund, vice ordförande
Mikael Ölmestig, sekreterare
Jennie Carlsson, ledamot
Johan Herrnsdorf, ledamot
Sara Fager Larsson, ledamot

Valberedning
Anna Malmer, smk valberedare
Jonatan Rhodin, vice smk valberedare
Adam Jones, valberedare
Johan Lind, valberedare
Per Reimers, valberedare

Revisorer
Birger Hanning, revisor
Jacob Hallén, revisor
Niklas Kärrstrand, suppleant
Jessika Karlsson Loftbring, suppleant



Samverkansorganisationer
Sverok Väst samverkar med och har dialoger med ett stort antal andra 
organisationer.

Sverok
Vi har samverkat med vår egen organisation, dvs riksorganisationen och andra 
distrikt i syfte att kartlägga och tillgodose oss kompetenser och erfarenheter av 
varandra. Vi har även löpande fört en dialog med Sveroks kansli i Linköping frågor 
där de kunnat vara behjälpliga.

Riksorganisationen tillhandahåller även en ekonom som avhjälper Sverok Väst med 
dess ekonomihantering.

Studiefrämjandet
De flesta människor vill lära, skapa och vara aktiva, oavsett var i livet de befinner sig. 
Studiefrämjandet vill möta detta behov. Vi är ett av Sveriges största studieförbund 
och finns över hela landet, med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, 
kulturarrangemang och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganistion i Studiefrämjandet. Mycket av vår verksamhet kan 
utföras i cirkelform eller någon annan verksamhetstyp som Studiefrämjandet arbetar 
med. Därigenom fås tillgång till de resurser och möjligheter som Studiefrämjandet 
har att ge oss som organisation. 

Under året har en aktiv dialog förts och tillsammans med Studiefrämjandet har 
distriktet arrangerat och deltagit på ett antal av arrangemang.

Under våren deltog vi i Studiefrämjandet Västs årsmöte, vilket är 
distriktsorganisationen för Studiefrämjandet.

KulturUngdom
Vår uppgift är att vara support till ung kultur och unga kulturutövare oavsett färg eller 
form. Vi vill fungera som ett praktiskt verktyg när tendenser och ambitioner är i 
utveckling och behöver en plattform att existera på. Målet är att bli en självklar 
nämnare inom regionens 49 kommuner och samtidigt ha tentakler ut i andra delar av 
Sverige, Europa och Världen.

Distriktet har vid flera tillfällen hänvisat och hjälpt föreningar för kontakt med 
KulturUngdom om hur samverkan kan ske för att nå bästa resultaten för våra 
verksamheter.

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 bättre lära känna varandra och 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.

Region Halland
Vi har varit aktiva i att försöka få igång dialog för att utveckla verksamheten i Halland. 
Vi strävar efter att ha en regelbunden kontakt i syfte att knyta starkare band och få 
bättre insikt i hur vi bäst kan samverka för det vi och våra föreningar försöker uppnå.

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné
Vi har under året haft möten med stadsdelsnämnden och diskuterat samarbeten i 
samband med starten av Spelets Hus. 

Idékom
Sverok Väst har en plats i Idékom, ett råd med syfte att främja social ekonomi i 
Göteborgsområdet. I rådet sitter representanter från Göteborgs Stad, politiker samt 
olika delar av den sociala ekonomin. Vi sitter med för att representera 
ungdomsföreningar. Rådet har under året arbetat fram en överenskommelse att 
använda i samarbetet mellan kommunen och den sociala ekonomin.

Nationella projekt och insatser
Föreningarna har tillgång till ett antal nationella projekt och insatser vilka på olika sätt 
syftar till att stärka organisationen, föreningarna, medlemmarna och eller synligheten.

Sverok Spelveckan
Har haft uppstartsmöte med Spelveckan, en nationell satsning för hobbyspelande, 
men inget praktiskt genomfördes utöver det.

Onlineutbildningar
Via ett ip-baserat webbsystem för seminarier/klassrum kan föreningar, engagerade 
och intresserade delta i utbildningar inom ett antal olika områden.

Sveroks distriktskonferenser
Sverok arrangerar nätverks- och utbildningsmöten för personer aktiva i distrikt eller 
riksorganisationens arbetsgrupper. Under året arrangerades två konferenser, 
Inslaget med fokus på hur en styrelse bör arbeta och tänka i början av året och 
Framslaget i slutet av året med fokus på framtidsfrågor inom förbundet. Distriktet 
medverkade på båda slagen.



Lokala insatser och projekt

Samlingslokaler

Spelets Hus
Vi har startat upp en samlingsplats för föreningar i Göteborgsområdet. På 
Djurgårdsgatan 26 har vi hyrt en lokal på 400 kvadratmeter. I lokalen har 8 föreningar 
egna rum. Utöver det 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 vår tryckverkstad, vårt utlåningsmaterial, en 
vanlig verkstad, samt Sverok Västs kansli.

Studiefrämjandet
Studiefrämjandet har 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.

Låneutrustning i samverkan
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.

Lajvvapen
Efter en bidragsansökan har distriktet införskaffat 20 st lajvvapen av olika karaktär 
vilka finns tillgängliga genom föreningen SF Blotet.

Konventsdatorer
Efter en bidragsansökan har distriktet införskaffat 5 st bärbara datorer av enklare 
modell för användning vid medlemsregistrering och andra funktioner vid konvent och 
andra arrangemang. Datorerna hanteras av föreningen Hikari-Kai.

Radiokommunikationsutrustning
Efter en bidragsansökan har det under året funnits ny fungerande radioutrustning att 
låna för arrangörer. Utrustningen har kommit i väskor med åtta apparater med extra 
batterier och har skickats ut till arrangörerna kostnadsfritt. Projektet avslutades efter 
att budgetpostens tak uppnåtts.

Nätverksswitchar
En professionell managerbar nätverksswitch med tillhörande nätverkskablar samt 
trådlösa accesspunkter finns att låna. Utöver det har distriktet ett par omanagerbara 
nätverksswitchar av äldre modell.

Reklammaterial
Distriktet har ett antal rollups, banderoller, ballonger, flyers och annat material vilket 
arrangörer och distriktet kan använda.

Sjukvårdsväskor
Distriktet har tre ryggsäckar med utrustning tillgängliga, dessa finns tillgängliga 
genom föreningen Saloc och kan lånas av arrangörer.



Tryckverkstad
Distriktet har en mindre tryckverkstad i vilken det kan framställas material i upp till 
A3-format och även skäras i valfria storlekar. Nytt för i år är en storformatsskrivare 
som kan skriva ut högkvalitetstryck i A1-bredd från rulle.

Informationsarbete
Vi har deltagit på ett antal årsmöten och arrangemang samt informerat om distriktet 
och Sverok.

Spelets Hus-gruppen
Vi har startat en arbetsgrupp som handhar Spelets Hus. Alla som regelbundet har 
verksamhet i lokalen har en plats i gruppen. Gruppen samordnar alla aktiviteter i 
Spelets Hus, bestämmer över den alldagliga verksamheten och föreslår större 
åtgärder för styrelsen.

Distriktsresor
En bussresa till Lincon fick inte nog med deltagare för att bli av. Bussresan till Närcon 
var dock fullbokad.

Arrangemangsstöd
Under året har det gått att söka stöd för att genomföra arrangemang. Reglerna kring 
dessa har omarbetats för att skapa enkla regler och göra det enklare för styrelsen att 
fatta rättvisa beslut. 

Genomförda arrangemang
Sverok Väst har under året planerat och genomfört ett antal arrangemang i 
samarbete med föreningar i distriktet. Sverok Väst har kunnat påverka på 
arrangemangsgruppernas planeringsmöten och har utöver det gett råd, förmedlat 
kontakter, utfört utskrifter, lånat ut utrustning och gett praktiskt stöd.

Följande arrangemang har Sverok Väst genomfört under 2011:

Urban Operations 2 i samarbete med MilSim och GRU13 Gamma
Airsoftspel med tema "strid i bebyggelse" i Borås.

Confusion i samarbete med ConFusion, Hikari-Kai, Hellö Röman och BiG  
Network

Japankonvent på Världskulturmuseet i Göteborg.

GothCon XXXV i samarbete med GothCon, GothCons vänner och många  
andra.

Spelkonvent på Hvitfeldska Gymnasiet i Göteborg.

Lan på NTI-gymnasiet i samarbete med AG Hybris
På TGIF Lan så skapar ungdomar ett lan för sig själva med deltagande som 
huvudsättning.

Halmstad Spelkonvent i samarbete med Halmstads Spelkonvent med flera
Spelkonvent på Brunnsåkersskolan i Halmstad



WarCon i samarbete med Varberg konvent med flera
Spelkonvent på Folkets Hus i Varberg

Gubbspel Galore II i samarbete med GothCons vänner
Figurspelkonventet för de som tröttnat på Warhammer.

LEDLAN 11 AF i samarbete med LEDLAN
LEDLAN arrangerade LAN i Fristadskolans lokaler strax utanför Borås.

Borås Spelkonvent 29 i samarbete med Armagedon
Spelkonvent på Högskolan i Borås.

Aktiviteter i Spelets Hus
Ett antal olika regelbundna och oregelbundna utåtriktade aktiviteter i Spelets Hus 
som Sverok Väst via Spelets Hus-arbetsgruppen planerat och genomfört. Detta 
handlar om invigning av huset, pysselonsdagar, fightingspel, brädspelsträffar, 
utbildningar i speldesign, planeringsmöten inför kommande arrangemang, kortspel, 
rollspel, träff med fika och loppmarknad och microspel.
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Ekonomisk berättelse för Sverok 

Väst 2011 
2012-02-04 
I landstingsbidrag fick distriktet från Västra Götalandsregionen 280 372 kr. Från Region Hallands erhölls 120 350 kr 
i bidrag. Sammantaget blev det alltså strax över 400 000 kr i bidrag från landstingen. 
De kommunbidrag som distriktet fått grundar sig i stöd till Spelets Hus. Det handlar om Särskilt Drifts- och 
Verksamhetsbidrag (119 000 kr) samt investeringsbidrag (60 000 kr) från Idrotts- och Föreningsförvaltningen 
(IOFF). Dessutom bidrog IOFF med 25 000 kr till distriktets aktivitet under 2010 års Spelvecka, men dessa fick 
bokföras för i år då de inkom efter föregående års bokslut. 
Intäkter från distriktsresor består av sålda biljetter för bussresa från Göteborg till Närcon och tillbaka igen. Enligt 
budget skulle distriktsresorna bära sina egna kostnader och priset sattes därefter med viss marginal för att 
kompensera utifall hyrd buss inte fylldes. Biljetterna sålde slut. 
Tillhandahållandet av kommunikationsradioutrustning blev inte riktigt som planerat och styrelsen beslutade att 
upphöra med tjänsten vid sommaren då budgettaket nåtts. 
Kostnader som förknippats med kansli rör diverse förbrukningsmaterial och andra tillgångar som styrelsen använder 
sig av under året för sitt arbete, samt kostnader förknippade med den förra kanslilokalen och flytten av saker därifrån 
till Spelets Hus. 
Förra årets årsmöte hölls på Axel-huset med stort deltagarantal. Sådant engagemang uppskattades självfallet, men 
medförde också högre kostnader än budgeterat. Dessutom tillkom några sent inkomna reseersättningar för årsmöte 
under 2010. 
Riktat arrangemangsstöd innefattar bidrag till diverse arrangemang som distriktet haft samarbeten med. 
Styrelsens utgifter har berört sådant som praktiskt möjliggjort utfört arbete, såsom mat, resor, bränslekostnader, 
telefoni och liknande. 
Då årsmötet 2011 hölls befann sig distriktet i ett avgörande skede vad gällde frågan om Spelets Hus. Efter mycket 
arbete fanns möjligheten att skriva kontrakt för en lämplig lokal. Styrelsen ville först höra årsmötets åsikt och fick 
beskedet ”Att frågan ”Spelens Hus” återremitteras med positiv beaktning till styrelsen.”. Beslutet tillträdande styrelse fattade 
var att skriva under kontraktet och starta upp Spelets Hus. Den största delen av kostnaderna härör från lokalhyra, 
samt övriga löpande kostnader såsom el, internet, städning och försäkring. Samtidigt har distriktet fått hyresintäkter 
från föreningar med egna rum i lokalen. Utöver det har diverse inventarier införskaffats för att synliggöra lokalen och 
göra den till ett trivsamt ställe att hålla verksamhet i. En stor investering gjordes även i ett passersystem för att 
förenkla åtkomsten till lokalen för föreningsmedlemmar genom RFID-brickor, samt möjliggöra timvis bokning av 
för ändamålet avsedda rum. Investeringen kommer skrivas av på fem år, vilket är lika länge som hyreskontraktet för 
lokalen löper. 
Styrelsen hade som plan att försöka starta upp arbetsgrupper vars medlemmar skulle bestå av personer utanför 
styrelsen och som skulle utföra diverse uppgifter under distriktets fana. Den arbetsgrupp som kommit igång är 
Spelets Hus-rådet, som har hand om verksamheten som sker i Spelets Hus. 
Det var från början tänkt att distriktet även i år skulle försöka samordna aktiviteter under Spelveckan tillsammans 
med föreningar, men efter ett första planeringsmöte kom man inte mycket längre. Något gemensamt arrangemang 
genomfördes inte och därför blev det inga höga kostnader heller. 



Budgetpost Budget 2011 Utfall
Inkomster
Regionsbidrag 350 000,00 kr          400 722,00 kr                      114%
Distriktsresor 45 000,00 kr            28 080,00 kr                        62%
Radiokommunikation 15 000,00 kr            530,00 kr                            4%
Ränteintäkter -  kr                      -  kr                                  
Kommunbidrag -  kr                      204 000,00 kr                      
Summa 410 000,00 kr         633 332,00 kr                     154%

Utgifter
Löpande utgifter
Bankkostnader 1 500,00 kr              1 603,00 kr                         107%
Kansli 100 000,00 kr          89 838,52 kr                        90%
Årsmöte 7 500,00 kr              16 170,96 kr                        216%
Riktat arrangemangsstöd 50 000,00 kr            22 925,00 kr                        46%
Distriktsresor 45 000,00 kr            21 200,00 kr                        47%
Föreningsmöte 6 000,00 kr              535,60 kr                            9%
Profilmaterial 35 000,00 kr            8 051,00 kr                         23%
Styrelsen 30 000,00 kr            36 040,18 kr                        120%
Arbetsgrupper 25 000,00 kr            1 962,15 kr                         8%
Material för utlåning 3 000,00 kr              -  kr                                  0%
Radiokommunikation 30 000,00 kr            31 739,00 kr                        106%
Spelveckan 50 000,00 kr            1 338,30 kr                         3%
Valberedning 5 000,00 kr              -  kr                                  0%
Revision 5 000,00 kr              941,85 kr                            19%
Mässor och event -  kr                      2 909,00 kr                         
GothCon -  kr                      31 538,50 kr                        
Spelets Hus -  kr                      143 933,28 kr                      
Övrigt -  kr                      9,00 kr                                
Summa 393 000,00 kr         410 735,34 kr                     105%

Budgetuppföljning



Balansrapport Sid 1 (av 1)

Sverok Väst, 864501-9376 (Väst1) Utskrifts-ID: 145

Period: 1101-1112
Senast reg verifikat: A:332
Utskriven: 120125 16:27 av AN

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
110101 1101-1112 111231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

1210 Maskiner och andra tekn anl 75 000,00 202 777,00 277 777,00
1229 Ack avskrivn inventarier -30 000,00 -59 150,00 -89 150,00

Summa materiella anläggningstillgångar 45 000,00 143 627,00 188 627,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 45 000,00 143 627,00 188 627,00

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

1510 Föreningsfodringar 70 000,00 -70 000,00 0,00
1680 Andra kortfristiga fordringar 0,00 2 024,00 2 024,00
1700 Förutbet kost/upplupna int 0,00 35 146,00 35 146,00
1710 Förutbetalda hyror 0,00 22 072,00 22 072,00

Summa kortfristiga fordringar 70 000,00 -10 758,00 59 242,00

Kassa och bank

1910 Kassa 0,00 282,00 282,00
1930 Bank, Checkräkningskonto 23 742,30 19 367,51 43 109,81
1940 Bank, Övriga bankkonto 125 598,65 -10 598,65 115 000,00

Summa kassa och bank 149 340,95 9 050,86 158 391,81

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219 340,95 -1 707,14 217 633,81

SUMMA TILLGÅNGAR 264 340,95 141 919,86 406 260,81

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

2010 Eget kapital -469 483,51 241 172,96 -228 310,55

EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT -469 483,51 241 172,96 -228 310,55

EGET KAPITAL

2069 Årets resultat 241 172,96 -241 172,96 0,00

SUMMA EGET KAPITAL 241 172,96 -241 172,96 0,00

Kortfristiga skulder

2499 Andra övriga  kortfristiga sku -3 000,00 3 000,00 0,00
2820 Kortfr skulder till anställda -221,00 221,00 0,00
2900 Uppl kostn/förutbet intäkter -32 809,40 18 746,80 -14 062,60

Summa kortfristiga skulder -36 030,40 21 967,80 -14 062,60

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -264 340,95 21 967,80 -242 373,15

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0,00 163 887,66 163 887,66



Resultatrapport Sid 1 (av 2)

Sverok Väst, 864501-9376 (Väst1) Utskrifts-ID: 146

Period: 1101-1112
Senast reg verifikat: A:332
Utskriven: 120125 16:27 av AN

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
1001-1012 1101-1112 1101-1112

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter

3911 Hyresintäkter 1,6 1974% 34 090,00 34 090,00
3987 Erhållna kommunala bidrag 0,0 0% 204 000,00 204 000,00
3989 Landstingsbidrag 113,3 254% 400 722,00 400 722,00
3990 Övr ersättn och intäkter 64,8 -99% 503,00 503,00

Summa övriga rörelseintäkter 179,7 256% 639 315,00 639 315,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 179,7 256% 639 315,00 639 315,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4000 Lämnade bidrag -90,0 -50% -44 547,00 -44 547,00

Summa material och varor -90,0 -50% -44 547,00 -44 547,00

BRUTTOVINST 89,7 563% 594 768,00 594 768,00

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -52,8 177% -146 306,00 -146 306,00
5011 Hyra tillfällig lokal 0,0 0% -2 000,00 -2 000,00
5020 El hyrd lokal -3,0 305% -12 299,00 -12 299,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal -2,4 441% -12 916,16 -12 916,16
5060 Städning och renhållning 0,0 0% -3 275,00 -3 275,00
5070 Reparation/underhåll lokaler -2,7 -100% 0,00 0,00
5210 Hyra maskiner/tekn anl -11,7 -100% 0,00 0,00
5220 Hyra inventarier -23,6 -100% 0,00 0,00
5230 Hyra Radiokommunikation 0,0 0% -38 280,00 -38 280,00
5410 Förbrukningsinventarier -28,5 -52% -13 737,00 -13 737,00
5460 Förbrukningsmaterial -24,1 37% -33 116,95 -33 116,95
5611 Drivmedel för personbilar 0,0 0% -983,90 -983,90
5613 Rep/underhåll personbilar 0,0 0% -2 500,00 -2 500,00
5700 Frakter och transporter -0,3 -100% 0,00 0,00
5720 Flyttkostnader 0,0 0% -14 594,00 -14 594,00
5800 Resekostnader -59,7 -87% -8 022,50 -8 022,50
5810 Biljetter -10,4 -9% -9 451,60 -9 451,60
5820 Hyrbil -10,7 -72% -3 017,00 -3 017,00
5831 Kost och logi Sverige -50,6 -10% -45 264,71 -45 264,71
5840 Reseersättning egen bil 0,0 0% -407,00 -407,00
5890 Övriga resekostnader 0,0 0% -21 200,00 -21 200,00
5910 Annonsering 0,0 0% -2 000,00 -2 000,00
5930 Reklamtrycksaker/direktreklam -5,4 6% -5 788,00 -5 788,00
5941 Deltagaravgifter 0,0 0% -2 000,00 -2 000,00
5960 Varuprover, reklamgåvor mm -0,9 -100% 0,00 0,00
5990 Övr kostnader reklam och PR 0,0 0% -3 308,00 -3 308,00
6071 Representation, avdragsgill 0,0 0% -1 000,00 -1 000,00
6090 Övriga försäljningskostnader -0,1 -100% 0,00 0,00
6110 Kontorsmaterial -2,2 98% -4 253,52 -4 253,52
6150 Trycksaker -5,7 -100% 0,00 0,00
6211 Fast telefoni -0,1 -100% 0,00 0,00
6212 Mobiltelefoni -2,0 -25% -1 512,00 -1 512,00
6213 Internet -0,8 405% -4 286,00 -4 286,00
6250 Porto -5,0 -85% -735,00 -735,00
6310 Företagsförsäkringar 0,0 0% -4 993,00 -4 993,00
6550 Konsultarvoden -6,0 -100% 0,00 0,00
6570 Bankkostnader -1,5 8% -1 603,00 -1 603,00
6590 Övriga externa tjänster 0,0 0% 27 164,00 27 164,00
6970 Tidningar, facklitteratur -0,8 -100% 0,00 0,00
6975 Spel -4,8 -100% 0,00 0,00



Resultatrapport Sid 2 (av 2)

Sverok Väst, 864501-9376 (Väst1) Utskrifts-ID: 146

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
1001-1012 1101-1112 1101-1112

(tkr)

6992 Övriga ej avdr gill kostn -0,3 -100% 0,00 0,00

Summa övriga externa kostnader -315,9 18% -371 685,34 -371 685,34

Personalkostnader

7210 Löner till tjänstemän -1,5 -100% 0,00 0,00

Summa personalkostnader -1,5 -100% 0,00 0,00

Avskrivningar/nedskrivningar

7831 Avskrivn mask/andra tekn anl 0,0 0% -15 000,00 -15 000,00
7832 Avskrivn inventarier/verktyg -15,0 194% -44 150,00 -44 150,00

Summa avskrivningar/nedskrivningar -15,0 294% -59 150,00 -59 150,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -422,4 13% -475 382,34 -475 382,34

RÖRELSERESULTAT -242,7 -168% 163 932,66 163 932,66

Resultat från finansiella investeringar

8300 Ränteintäkter 1,5 -100% 0,00 0,00
8410 Dröjsmålsränta 0,0 0% -45,00 -45,00

Summa resultat från finansiella investeringar 1,5 -103% -45,00 -45,00

RES EFTER FINANSIELLA POSTER -241,2 -168% 163 887,66 163 887,66

ÅRETS RESULTAT -241,2 -168% 163 887,66 163 887,66



Revisionsberättelse
Till årsstämman i Sverok Väst

Undertecknade, av årsmötet 2011 valda revisorer, har granskat årsredovisningen och 
bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sverok Väst för år 2011. Det är styrelsen 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att god 
redovisningssed tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att 
uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra 
oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 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 Sveroks regelverk för distrikt. Vi anser att vår revision ger oss rimlig 
grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har 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. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för distriktet, disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Göteborg den 15 februari 2012

Jacob Hallén Birger Hanning

Lekmannarevisor Lekmannarevisor



Kommentarer till revisionsarbetet för verksamhetsåret 2011

Som revisorer vill vi gratulera styrelsen till att ha utfört ett fantastiskt arbete med 
etableringen av Spelets Hus i Göteborg. Vi har redan sett att det har varit ett enormt 
uppsving för spelhobbyn i Göteborg och vi tror att Spelets Hus kommer att ha 
positiva effekter för verksamheten i distriktet som helhet. Samverkan kommer att 
underlättas av att så många verksamheter finns under samma tak.

Samtidigt anser vi att det är viktigt att distriktets föreningar är medvetna om den icke 
obetydliga risk som Spelets Hus innebär. Distriktet har iklätt sig ett långt kontrakt. I ett 
scenario där kommunala bidrag reduceras eller inhysta föreningar säger upp 
kontrakten riskerar man att stå med kostnader som inte kan täckas av tillgängliga 
medel. Vi anser inte att denna risk är överhängande med nuvarande förutsättningar, 
men det är viktigt att den är känd för distriktets föreningar.

Vi konstaterar också att bokföringen är väl skött och i god ordning, men vi vill 
uppmana nästa års styrelse att införa ett attestsystem. Med nuvarande rutiner finns 
det risk för att bluffakturor betalas, eller att leverantörsfakturor betalas utan att 
leverans och belopp kontrolleras av den som har utfört beställningen. Om det skulle 
komma in en ohederlig person i styrelsen skulle det också finnas möjlighet att 
försnilla pengar med måttlig risk för upptäckt.



Motion 1

Stadgeändringar från föregående årsmöte
Motionslämnare: Distriktsstyrelsen

Förra årets årsmöte beslutade om ett antal stadgeändringar utan att skriva den 
exakta texten. Styrelsen har låtit stadgeändringarna som föreslagits träda ikraft som 
de beskrivits, men vill att årsmötet beslutar om de exakta formuleringarna i följande 
stadgar.

Ändring av stadgeparagraf 29
Följande tre beslut togs på årsmötet 2011:

• Att stadgarna skall ändras så att antalet ombud skall räknas ut baserat  
på antalet medlemmar rapporterade senast två veckor före årsmötet.  
Medlemmar som räknas är de som var medlemmar 12-31 året före  
årsmötet eller 12-31 två år före årsmötet beroende på vilket som är  
högre.

• Att föreningar som inte rapporterat medlemmar för året före årsmötet  
enligt ovanstående får skicka 0 ombud, då de räknas som inaktiva.

• Att stadgarna ändras på så sätt att förtroendevalda i Sverok Väst dvs  
styrelse, valberedare och revisorer INTE kan vara ombud på Sverok  
Väst årsmöte.

Utöver det har styrelsen noterat att ett avskrivningsfel gjorts på tidigare årsmöten då 
texten om fem ombud författades, och vill därför lägga till texten “och därutöver” som 
förtydligande.

Därför yrkar vi:

• att 29§ ändras till:
”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. Föreningar som inte rapporterat 
medlemmar för året före årsmötet får inte skicka några ombud. 
Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan 
inte vara ombud.”



Motion 2

Stadgeändringar från föregående årsmöte

Del 2
Motionslämnare: Distriktsstyrelsen

Förra årets årsmöte beslutade om ett antal stadgeändringar utan att skriva den 
exakta texten. Styrelsen har låtit stadgeändringarna som föreslagits träda ikraft som 
de beskrivits, men vill att årsmötet beslutar om de exakta formuleringarna i följande 
stadgar.

Ändring av stadgeparagrafer 13, 21 och 23
Följande tre beslut togs på årsmötet 2011:

• Att stadgarna ändras så att antalet ledamöter i styrelsen sätts till minst  
tre, max tio.

• Att stadgarna ändras så att antalet valberedare i Sverok Väst sätts till  
minst tre och max fem.

• Att §21 ändras till: Distriktsårsmötet utser två revisorer, samt noll till  
två suppleanter och det är eftersträvansvärt att ha två revisorer.[...]

Styrelsen har noterat att ett avskrivningsfel gjorts då texten om revisorer författades 
och har gjort tolkningen att texten ska vara att det är eftersträvansvärt att ha två 
suppleanter. 

Därför yrkar vi:

• att 13§ ändras till ”Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver 
distriktets ordförande och kassör bestå av tre till tio ledamöter.”

• att 21§ ändras till ”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.”

• att 23§ ändras till ”Valberedningen består av tre till fem ledamöter, varav en är 
sammankallande och en är vice sammankallande, utsedda av 
distriktsårsmötet.”



Motion 3
Tvåårig mandatperiod för ordförande 

och kassör
Motionslämnare: Distriktsstyrelsen

Sverok Väst behöver arbeta i ett längre perspektiv än vad som tidigare gjorts, 
speciellt då vi har stora projekt som Spelets Hus och inarbetade rutiner för 
samarbeten med arrangemang i distriktet. Det är svårt att planera framåt när man 
inte vet vilka som kommer vara kvar i nästa styrelse, och hårt arbete som lagts ner 
riskerar att gå förlorat i överlämningen.

Vi föreslår därför att Sverok Väst går över till den metod som traditionellt används i 
många andra föreningar - att ordförande och kassör väljs på två år på ett sådant sätt 
att bara en av dem väljs om vid varje årsmöte. Detta skulle göra att de som 
kandiderar till de posterna vet att de förväntas arbeta under två år, att Sverok Väst 
kommer upplevas som mer konsekvent, och att en längre planering kan göras i 
styrelsens vardagliga arbete.

Därför yrkar vi:

• att 13§ får tillägget ”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.”

• att ändringen justeras omedelbart.



Verksamhetsplan 2012
Verksamhetsplanen beskriver vilken verksamhet som distriktet ska bedriva under det kommande året.

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 i syfte att 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.

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 3000 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 2012 
genom att sammanställa de uppgifter som krävs för det.

Styrelsen ska undersöka möjligheten att anställa kanslipersonal.



Budget 2012

Intäkter
Regionbidrag, Västra Götaland 290 000,00
Regionbidrag, Halland 120 000,00
Kommunbidrag 175 000,00
Hyresintäkter 94 400,00
Kulturprogram 5 000,00
Totalt 684 400,00

Kostnader
Bank 1 500,00
Kansli 10 000,00
Årsmöte (2012) 12 000,00
Samarbetsmodellen 135 500,00
Arrangemangsstöd, Halland 10 000,00
Föreningsmöte 4 000,00
Profilmaterial 5 000,00
Styrelsen 35 000,00
Spelets Hus-rådet 10 000,00
Föreningsservice 24 000,00
Valberedningen 5 000,00
Revision 2 400,00
Spelets Hus 430 000,00
Totalt 684 400,00

 
Resultat 0,00


