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Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till: ...

§3. Mötets behörighet

Mötet fann mötet behörigt utlyst.

§4. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ändringen att motionerna (B,C,D,F) som handlade om val behandlas före valen.

§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

Per Carlsson och Per Reimers valdes till justeringsmän och rösträknare.

§8. Fastställande av mötesordning

Mötesordningen fastställdes.

Mötet adjungerade alla närvarande och gav de som inte var ombud närvarande- och yttranderätt.

§9. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna med följande ändringar: ...

§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 för perioden 2010-01-30 - 2010-07-12 beviljades ansvarsfrihet.

Styrelsen för perioden 2010-07-12 - 2011-02-19 beviljades ansvarsfrihet.

Reservation

De två polisanmälningarna och en anmälan till VG-regionen gjorts under 2010 är ansvarsfrihet ingenting som jag kan stå bakom för någon av

styrelserna, under 2010, innan detta utretts.

Inlämnad av: Vargman Bjärsborn

Kommentar

Vargman Bjärsborns reservation anser jag vara oriktig då den gör gällande att båda styrelserna under 2010 dragit på sig polisanmälningar. Jag

som tillträdde efter de påstådda händelserna känner mig lite kränkt och påhoppad. Att sedan Västra Götalandsregionen valt att varken kräva

tillbaka pengar eller polisanmäla bör vägas in anser jag.

Inlämnad av: Birger Hanning Vice Ordförande del av verksamhetsåret 2010.



§13. Stadgemässiga val

Notera att motionerna 16.B, 16.C, 16.D och 16.F behandlas här men står bland motionerna.

Styrelse

Till ordförande valdes: Robert Tiinus.

Till styrelse valdes: Rasmus Palm, Magnus Haglund, Johan Hernsdorf, Jennie Carlsson, Mikael Ölmestig, Sara Fager Karlsson.

Revisorer

Till revisorer valdes: Jacob Hallén, Birger Hanning.

Till revisorssuppleanter valdes: Niklas "Flax" Kärrstrand, Jessica Loftbring Karlsson.

Valberedning

Till valberedning valdes: Anna Malmer (sammankallande), Jonathan Rhodin (vice sammankallande), Per Reimers, Adam Jones, Johan Lind.

§14. Fastställande av avgifter

Här togs motion "I: Medlemsavgift och Morot" upp och avslogs.

Avgiften fastställdes till 0 kr.

§15. Fastställande av verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen fastställdes med följande tilläggsyrkanden:

Att Borås Spekonvent skall läggas till listan över distriktsresor

Per Carlsson

Att listan på resor inte är definitiv utan att styrelsen kan lägga till fler resor.

133:

Att styrelsen skall utreda möjligheten att sponsra mindre resor såsom kollektiv bilåkning eller tåg- och bussresor för folk att ta sig till mindre

arrangemang. (Alltså inte full ersättning utan ett bidrag för att uppmuntra folk att delta i så skilda arrangemang som möjligt.)

Finn Palm:

Att frågan "Spelens Hus" återremitteras med positiv beaktning till styrelsen.

Niklas Dalstein

Klockan blev 19:30. Sluttid för mötet. Presidiet tog upp en ordningsfråga om mötet skulle fortsätta eller om budget skulle återremitteras till styrelsen,

motionerna skulle bordläggas till nästa årsmöte så att punkten "Mötets avslutande" hanns med.

Efter resultatet 12-12 i votering i frågan, avgjorde tärningen att mötet skulle fortsätta.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens budgetförslag med tilläggsyrkandet:

Att revisorerna ska få 5000 kronor.

Birger Hanning

§16. Motioner

A. Ändra datum för när medlemmarna ska räknas.

Mötet beslutade att bifalla motionens två att-satser:

• 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.

B. Ändra antalet ledamöter i Sverok Västs styrelse.

Mötet beslutade att bifalla ändringsyrkande:

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



Styrelsen jämkad med Flax

C. Ändra antalet valberedare i Sverok Väst.

Mötet beslutade att bifalla ändringsyrkande:

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

Styrelsen jämkad med Flax

D. Återupptagande av Halland till SKUD-motionen vilken bordlades.

Mötet beslutade avslag.

E. Förtroendevalda i Sverok Väst skall inte få vara ombud.

Mötet beslutade att bifalla motionens att-sats:

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

årsmöte.

F. Ändra antalet revisorer i Sverok Väst.

Mötet beslutade att bifalla ändringsyrkande:

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

granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Suppleant ska ersätta vid revisors avhopp. Revisorsberättelsen skall finnas styrelsen tillhanda

senast två veckor innan distriktsårsmötet om detta är praktiskt möjligt.

Styrelsen och revisorernas ändringsyrkande

G. Ändra ombudssystemet

Motionen drogs tillbaka av motionsställaren.

H. Avstängning & Uteslutning av föreningar och medlemmar

Motionen drogs tillbaka av motionsställaren.

§17. Övriga frågor

Inga övriga frågor hanns med.

§18. Mötets avslutande

Mötet avslutades.



Bilagor

Närvarolista
Namn Förening/Organisation Ombud/Gäst? Närvarande

Adam Jones Alf Ombud x

Adrian Bergström Lajvsällskapet Romantiska Sagor Ombud x

Amalia Huusko Hikari Kai Ombud x

Anders Bjursten Svenska Magic Ombud x

Andreas Johansson WestCoast Alliance Ombud x

Anna Malmer ConFusion Ombud x

Anton Fors Hikari-kai Ombud x

Aron Ahlbäck Sennans Spelgrotta Ombud x

Birger Hanning Sverok Väst Ombud x

Christian Backman VSAF Ombud x

Daniel Gustafsson Nilsson Airsoftvarberg Ombud x

Emil Hanning AG Hybris Ombud x

Eva-Lotta Wendt Sennans Spelgrotta Ombud x

Finn Palm AG Hybris Ombud x

Jacob Hallén Gothcons vänner Ombud x

Jane Karlsson WestCoast Alliance Ombud x

Jessika Karlsson Loftbring Allas lajvförening Ombud x

Joakim Öfverholm Eldar Ombud x

Joel Blomberg Evigt Embololali Ombud x

Johan Cronqvist FS(tm) Ombud x

Johan Herrnsdorf Eldar Ombud x

Johan Lind Jollche Ombud x

Johan Nilsson Fluff Ombud x

Jonas Nordén Jollche Ombud x

Kalle Hermansson Airsoft Varberg Ombud x

Kalle Pettersson Airsoftvarberg Ombud x

Leonard Jegerås VSAF Ombud x

Magnus Johnsson <3-lan Ombud x

Marcus Andreasson Airsoftvarberg Ombud x

Mikael Hemmingsson Milsim Ombud x

Mikael Ölmestig Halmstad United Gamers (HUG) Ombud x

Nichlas Dalstein AG Hybris Ombud x

Niklas Ström Lajvsällskapet Romantiska Sagor Ombud x

Otto Kahne RSofL Ombud x

Patrik Hallberg fs(tm) Ombud x

Per Andreasson VSAF Ombud x

Per Carlsson SvenskaMagic Ombud x

Petter Larsson Skymningen Ombud x

Robin Wilsson EvE, Evigt Embololali Ombud x

Sebastian Jörnryd Fluff Ombud x

Thobias Nylander Sennans Spelgrotta Ombud x

Vargman Bjärsborn SF Blotet Ombud x

Vidar Henning Lajvsällskapet Romantiska Sagor Ombud x

Alfred Andersson Sennans Spelgrotta Ombud

Cecilia Dolk Milsim Ombud

Jens Fagerberg Valhack Ombud

Marcus Andersson Föreningen Valhack Ombud

Robin Holmström Föreningen Valhack Ombud

Andreas Ekeroot Sverok Gäst

Anna Malmer Väst - revisor Gäst

Anneli Henriksson Valberedningen, Sverok riks Gäst

Frida Aronsson revisor Gäst

Jens Fagerberg Valhack Gäst

Jesper Berglund Inbjuden gäst Gäst

Johanna Jäderberg Valberedningen Gäst

Magnus Haglund Sverok Väst Gäst

Niklas "flax" kärrstrand Sverok Valberedning Gäst



Per Reimers Valberedning Gäst

Rasmus Palm Sverok Väst Styrelse Gäst

Tommy Nilsson Sverok Väst Gäst

Ulf Skogsén Studiefrämjandet i Göteborg Gäst

Wiggo Carlevåg VSAF Gäst



Verksamhetsberättelse för Sverok Väst 2010

Sverok samlar den svenska spelhobbyn och är med 120 000 medlemmar i 950 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 en tredjedel av våra runt 300 föreningar har sitt

säte i Göteborg. Ungefär en sjättedel av våra föreningar har sitt säte i Halland, resterande har sitt säte i Västra Götaland.

Verksamhetsåret

Ett par månader in i verksamhetsåret drabbades organisationen av interna konflikter vilka ledde till att ett extra årsmöte tillkallades i syfte att

revitalisera och åter engagera de förtroendevalda, ett nytt styrelseval utlystes. Som kan ses så förändrades sammansättningen i styrelsen och

organisationens utveckling har efter det varit positiv.

Förtroendevalda i Sverok Väst under 2010-01-30 till 2010-07-12

• Robert Tiinus, Ordförande

• Rasmus Palm, Kassör

• Kristian Svensson, Vice Ordförande

• Tommy Nilsson, Sekreterare

• Vargman Bjärsborn, Ledamot

• Jennie Carlsson, Ledamot

• Johan Herrnsdorf, Ledamot

• Mikael Ölmestig, Ledamot

• Anton Fors, Ledamot

• Alu Wassfelt, Sammankallande Valberedare

• Johanna Jäderberg, Vice Sammankallande

• Johnatan Rhodin, Valberedare

• Johan Lind, Valberedare

• Nicklas Johansson, Valberedare

Förtroendevalda i Sverok Väst under 2010-07-12 -- 2011-02-26

• Robert Tiinus, Ordförande

• Rasmus Palm, Kassör

• Birger Hanning, Vice Ordförande

• Tommy Nilsson, Sekreterare, ledamot från 2010-11-11

• Jennie Carlsson, Ledamot

• Mikael Ölmestig, Ledamot

• Magnus Haglund, Ledamot, Sekreterare från 2010-11-11

• Sebastian Utbult, Ledamot

• Alu Wassfelt, Sammankallande Valberedare

• Johanna Jäderberg, Vice Sammankallande

• Johnatan Rhodin, Valberedare

• Johan Lind, Valberedare

• Nicklas Johansson, Valberedare, vakant från extra årsmötet.

I egenskap av distriktsorganisation försöker vi koordinera och stödja de verksamheter som sker i vårt geografiska område, dvs Halland och Västra

Götaland, vi agerar genom samverkan, informationsspridande, deltagande och stöd i olika former.

Vi samverkar med och har dialoger med ett stort antal andra organisationer.

Samverkansorganisationer



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 en pågående dialog 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.

Vi har en pågående dialog om projektet Spelets Hus vilket de ställt sig positiva till att vara med och finansiera under en uppstartsperiod. De har även

aktivt stöttat vår Spelveckansatsning i Göteborg med idéer och kapital.

Västra Götalandsregionen

Vi har deltagit i seminarier och haft möten för att bättre lära känna varandra och ge insikt i vår verksamhet samt få deras perspektiv. Genom ett aktivt

deltagande skapar vi incitament för VG-Regionen att ta ställning för det vi och våra föreningar försöker uppnå.

Under året deltog vi bland annat i kultursamverkansutredningen “Spela Samman”.

Region Halland

Vi har deltagit i ett seminarie för kultursamverkansutredningen och 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.

Ungdomssatsningen i Göteborg

Vi har tillsammans arrangerat Sverok Väst Spelveckan, vilken i Göteborg gick av stapeln i lokaler tillhörande Ungdomssatsningen. Vi ser att ett aktivt

samarbete ökar igenkänningen för Sverok och skapar nya möjligheter för oss och våra anslutna medlemsföreningar att samverka för att göra saker på

nya platser samt få tillgång till nya platser att utöva verksamhet.

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Vi deltog under våren på Re:Think Session ett möte med temat "Hur kan vi skapa framtidens jobb för unga i ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt

hållbart samhälle?". Syftet var primärt nätverkande men även för att ge ett Sverok-perspektiv om värdet av kompetensen i ideella organisationer.

Kultur & Fritid, Varbergs Kommun

Stödjer föreningar med bidrag samt håller ett register över samtliga föreningar i Varberg.

Vi för en aktiv dialog i syfte att bäst se hur våra föreningar kan samverka med kommunen. Samarbetspartner under arrangerandet av WarCon 2010.

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 Hitta

Sverok Hitta är en för 2010 ny portal för att visa upp de arrangemang av Sverok-karaktär som sker runt om i landet för att medlemmar, föreningar,

arrangörer och intressenter enklare skall kunna finna varandra.



Organisationen uppmuntrar och samlar arrangemangen på hitta.sverok.se. Genom att lägga upp en banner i systemet så blir arrangemanget även

synligt på sverok.se och går även att visa på andra platser via RSS. Bidragssystemet kallat “träffbidrag” som ger föreningarna bidrag för arrangemang

de genomför är kopplat till Sverok Hitta. Kriterierna baseras på genomförda arrangemang och antal deltagare.

Totalt registrerades det i Sverok Väst 424 arrangemang i systemet för Sverok Hitta under 2010, varav 307 i Västra Götaland och 117 i Halland.

I dagsläget har Sverok Hitta ingen direkt koppling till den verksamhet distriktet rapporterar men tanken är att all verksamhet skall bli mer koordinerad

och samspelt för att kunna ingå i den verksamhet som distriktet kan rapportera. Genom att studera underlaget och gradvis söka en mer aktiv kontakt

så kommer allt mer av den verksamhet som finns på Sverok Hitta bli rapporterbar för distriktet. Det ger dessutom distriktet möjlighet att verka för att

hjälpa arrangörer att samverka och få tillgång till de resurser som de behöver.

Sverok Spelveckan

Koordinerat och lett av en arbetsgrupp verkande under riksorganisationen ämnar organisationen att genom samverkan och tillförande av resurser

skapa extra synlighet för organisationen, dess föreningar, verksamheten och dess medlemmar genom en större riktad återkommande satsning vilken

infaller under v 44. Ett trettiotal föreningar, organisationer och aktörer deltog i den specialsatsning som Sverok Väst gjorde under Spelveckan 2010,

ytterligare ett antal deltog på andra platser än de där representanter från Sverok Väst fanns närvarande.

Projektbidrag

Genom riksorganisationen har distrikten under 2010 haft tillgång till en dedikerad pott med pengar att använda per distrikt, denna var vid årets början

satt till 100 000 kr. Sverok Väst delade ut nära hela beloppet till projekt vilka drivs i föreningarna. Modellen att ge ansvar och möjligheter direkt ut

till de anslutna föreningarna där de engagerade finns är central i Sveroks sätt att arbeta.

Onlineutbildningar

Via Adobe Connect, ett ip-baserat/webbsystem för seminarier/klassrum kan föreningar, engagerade och intresserade delta i utbildningar inom ett antal

olika områden.

Introduktionskurs till Sverok

En kurs som vänder sig till de som är nya medlemmar eller som vill lära sig mer om förbundet. Kursen berättar om hur Sverok fungerar, ger en kort

presentation av våra hobbygrenar, tar upp de viktigaste uppgifterna för en nystartad förening och ger några tips om vilka stöd och möjligheter som

finns för föreningen. Här har du också möjlighet att ställa frågor och diskutera med någon från förbundet. Kursen tar cirka 90 min och hålls den första

tisdagen varje månad

Grundkurs i Personuppgiftslagen

Grundkurs för föreningar som vill lära sig mer om hur man bör hantera register över personuppgifter. Ger en sammanfattning av personuppgiftslagen

och hur den berör föreningar. Information om vilken information man behöver lämna till Datainspektionen. Kursen tar cirka 40 min.

Grundläggande kurs i dubbel bokföring

Kursen vänder sig framförallt till medlemmar som är intresserade av att lära sig mer avancerad bokföring än vad som i normalfallet krävs av

allmännyttiga ideella föreningar. För föreningar med en stor mängd transaktioner är det positivt om kassören besitter dessa kunskaper. Kursen tar upp

grundläggande dubbelbokföring, hur man hanterar avskrivningar och periodiseringar och hur man tolkar resultat och balansräkningar. Kursen tar

cirka 75 minuter.

Grundkurs i skatter och arvoden

Kursen vänder sig till föreningar som vill arvodera medlemmar, som arrangerar verksamhet där ekonomiska vinster eller tävlingspriser är inblandade

eller föreningar som köper tjänster av privatpersoner. Kursen ger en kortfattad summering av relevanta skattelagar i samband med detta. Kursen tar

cirka 30 min.

Sverok Slag

Slag är nätverks- och utbildningsmöten för personer aktiva i distrikt eller riksorganisationens arbetsgrupper. Under året arrangerades två Slag,

Inslaget med fokus på hur en styrelse bör arbeta och tänka i början av året och Paketinslaget i slutet av året med fokus på överlämningsarbete och hur

man går vidare. Distriktet medverkade på båda slagen.

Lokala insatser och projekt

Lokaler

Sverok Väst Kansli

Vårt kansli fungerar som mötesplats för styrelsen, här återfinnes en del av våra utlåningsresurser samt vår tryckverkstad. Lokalen går att boka

kostnadsfritt av föreningarna för möten och aktiviteter av olika slag.



Under året har kontraktet på det befintliga kansliet sagts upp för att flytta till lokaler mer lämpade för vårt syfte.

Ungdomssatsningen

Ungdomssatsningen har ett antal lokaler runt om i Göteborg. De har ställt sig positiva till att ha och låta föreningar komma och använda lokalerna

antingen tillfälligt eller i vissa fall mer permanent.

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, i vissa fall är

samarbetspartnern ett företag. Syftet är att kunna ge fler möjlighet att prova på och arrangera evenemang utan att dra på sig för stora kostnaderna.

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 kommer i väskor med 8

apparater + extra batterier och har skickats ut till arrangörerna kostnadsfritt. Ett samarbete med Rakom AB gör detta möjligt.

Nätverksswitchar

Distriktet har fyra nätverksswitchar av äldre modell, dvs mestadels 10mbit portar till utlåning. Dessa finns på Sverok Väst kansli.

Reklammaterial

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

Sverok Väst kansli.

Sjukvårdsväskor

Distriktet har tre ryggsäckar med utrustning tillgängliga, dessa finns tillgängliga genom föreningen MilSim 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. Användandet är

reglerat enligt en tryckpolicy vilken mer eller mindre tillåter föreningar att använda tryckverkstaden för sin verksamhet helt kostnadsfritt.

Informationsarbete

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

Arbetsgrupper

Vi har arbetsgrupper vilka arbetar målinriktat för att utveckla och stödja organisationen och våra medlemsföreningar i ett antal nyckelfrågor.

Deltagardagsgruppen

Arbetar med kartläggande och hantering av deltagardagar. Syftet är att organisationen ska söka för de dagar som genereras ute i distriktet och att

rapporteringen till VG-Regionen utförs korrekt.

Distriktsresegruppen

Hanterar resor för medlemmar i föreningar i distriktet, ser till så att bokningar görs och håller kontakten med resenärer.

Föreningsutvecklingsgruppen

Samverkansgrupp med föreningarna där vi tillsammans delar erfarenheter och samtalar kring ämnen som är centrala. Arbetar aktivt för att främja

nätverkande mellan föreningar och även mot externa parter.



Hemsidegruppen

Hanterar distriktets hemsida så att tekniken fungerar. Under året har hemsidan uppdaterats löpande och ett nytt system för distriktsresor och

rapportering av deltagardagar är under genomförande.

Konventsutvecklingsgruppen

Samverkansgrupp mellan konvent och lite större arrangemang där aktiviteter ofta sker över flera dagar. Syftet är att dela erfarenheter och samtala

kring gemensamma ämnen för att utvecklas tillsammans. Arbetar aktivt för att främja nätverkande mellan konvent.

Marknadsföringsgruppen

Representerar organisationen på och framställer material som distriktet använder för att synas i olika sammanhang.

Projektbidragsgruppen

Handlägger projektbidragsförfrågningar och förbereder beslutsunderlag för styrelsen. Utvärderar projekten och håller kontakt med de som fått stöd i

uppföljningssyfte.

Spelets Hus-gruppen

Handhar projekt spelets hus, letar lokaler, hittar finansiering, samlar föreningar och knyter samman allt sammans som förslag och information som

presenteras för styrelsen.

Spelveckangruppen

Fokuserat arbete på Sverok Västs Spelveckan satsning, vår ambition är att nå ut till fler och att kunna bistå ännu mer och att aktivt kunna arbeta för att

föreningarna samverkar i ännu större grad både med varandra och andra intressenter.

Kontaktnätverk och spetskompetenser

Vi har kompetens och kontakter vilka vi förmedlar och hjälper till att knyta i syfte för organisationen och medlemsföreningarna att utvecklas.

Projekt Spelets Hus

Vi driver projektet Spelets Hus, vilket i dagsläget är en arbetsgrupp vilken arbetar på att se till att placera en lokal i vilken föreningar, medlemmar och

andra intressenter kan samverka och utvecklas i syfte att främja deltagarkulturen vilken Sverok består av.

Projektbeskrivning

Det övergripande målet och visionen för Spelets Hus är att kunna ge alla barn och ungdomar, i första hand i Göteborgsområdet men också i distriktets

övriga upptagningsområde, möjlighet att ta del av den kulturverksamhet som kännetecknar Sveroks verksamhetsområde. De ska också ges kunskap

om och tillfälle till att skapa och driva egna föreningar med demokratiska former som grund.

Verksamhet

Många typer av verksamheter och aktiviteter ska kunna samsas i lokalerna. Bland annat kan det röra sig om olika sorters brädspel, förberedelser för

levande rollspel som kan bestå både i hantverk och handarbete likaväl som i kreativa skaparprocesser, rollspelssessioner, TV- och datorspel, möten

och årsmöten.

Det ska också finnas möjlighet för föreningar att få hjälp och stöd från distriktet som kommer att ha sitt kansli i Spelets Hus, och närheten till

distriktet kommer också att underlätta för och inspirera den enskilde medlemmen att engagera sig i distriktets verksamhet.

Syftet är, utöver att erbjuda platser och utrymmen för att utöva sin hobby och ta del av kulturverksamhet, att bidra till deltagarnas sociala utveckling

samt uppmuntra till socialisering utanför de vanliga vänkretsarna. Spelets Hus ska skapa möjligheter och förutsättningar för lärande i samverkan, i

form av workshops, utbildningar och studiecirklar, och deltagarna ska kunna få hjälp och stöd för att upptäcka fördelarna med att organisera sig i

föreningsform, och att bilda och driva demokratiska föreningar.

Deltagare

Alla som önskar delta i verksamheten är välkomna till Spelets Hus, men verksamheten riktar sig främst till barn och ungdomar mellan 7-25 år. Andra

deltagare deltar på målgruppens villkor och ska anpassa sig efter dem.

Genomförande

Spelets Hus kommer drivas av Sverok Väst i samarbete med ett antal av föreningarna i distriktet. Tillsammans kommer de erbjuda ett brett utbud av

olika aktiviteter och arrangemang.

Sverok Väst, det vill säga distriktet, kommer att vara hyresgäst och lokalförvaltare, och de föreningar som önskar kommer ha möjlighet att hyra in sig

för att använda delar av lokalerna. I lokalerna kommer dels distriktets kansli att inrymmas, dels kommer det finnas utrymme för exempelvis brädspel,

datorspel, hantverks- och handarbete, möteslokaler, tryckeri och ett allmänt sällskapsrum.



För att säkerställa att lokalerna sköts snyggt och att verksamheten bedrivs på ett städat sätt kommer ordningsregler att fastställas, och höga krav på

ansvariga för respektive föreningar/arrangörer av verksamhet i lokalerna. Viss del av tiden kommer också en kanslist finnas tillgänglig, vilken också

kommer ha en viktig funktion för ordningen i lokalerna.

Projekt “Tårtkalas”

I syfte att komma närmare föreningarna och de aktiva så har distriktet arrangerat ett antal ”Tårtkalas” under vilka vi bjudit på tårta, informerat om hur

vi kan hjälpas åt och bygga något ännu bättre tillsammans samt skapat en möjlighet för de aktiva att nätverka med varandra.

Radioprojektet

Behovet av fungerande samband under arrangemang är av yttersta vikt, eftersom arrangemangen utförs av olika arrangörer så har dessa sällan råd

eller vilja att själva köpa dyr kommunikationsutrustning. Istället kan de via radioprojektet låna denna utrustning av distriktet.

Under året har radioutrustning utvärderats, detta efter en projektbidragsansökan gällande radioutrustning.

Grundkriterierna för leverantörerna har varit färdig väska med utrustning vilken levereras med returfraktsedel redo att användas.

Utvärderingsfas 1

Utvärdering skedde i en första fas under våren med utrustning från Motorola och Puxing på fyra ställen, två inomhus och två utomhus. Konventen

GothCon och LinCon samt utomhus arrangemang på Bockaby utanför Borås samt på Laxå. Syftet med denna utvärderingsfas var att utvärdera vilken

prisnivå av utrustning som krävdes.

Utvärderingsfas 2

Utvärderingen i fas två fortsatte med med utrustning från Puxing, då denna var betydligt billigare per väska. Ett antal arrangemang har lånat

utrustning och mottagandet har varit överväldigande positivt. Syftet med denna utvärderingsfas var att utvärdera intresset och hur väl leverantören

kunde leverera.

Följande arrangemang har använt möjligheten att låna radioutrustning; WarCon, Halmstad Spelkonvent, Lajv1, Hikari-Con, Sverok Väst Spelveckan,

Borås Spelkonvent, AnimeckaCon och ConFusion (ägerrum under 2011) vilket är det sista arrangemanget att låna utrustning under utvärderingsfas 2.

Totalt lånades det ut 15 väskor med radioutrustning.

Distriktsresor

För att göra det enklare för medlemar i distriktet att besöka arrangemang så har det under året funnits distriktsresor, medlemmarna har själva fått

föreslå resemål och vår distriktsresegrupp har sedan förberett underlag för styrelsen vilken beslutat om dessa resemål skall godkännas. Resor har

ersatts med 67.5% av kostnaden för resan.

Det har även arrangerats en bussresa till LinCon.

Det har arrangerats Distriktsresor till bland annat GothCon, Skymningstid, Knutpunkt, Eleria, LinCon, Airsoftarrangemang i Laxå, och Domen över

Hjorvard.

Projektbidrag

Under året har det gått att söka projektbidrag från distriktet. Reglerna kring dessa har omarbetats för att skapa enkla regler och göra det enklare för

styrelsen att fatta rättvisa beslut.

Distriktet har dels förmedlat 50 000 kr av eget kapital och dels 100 000 kr ur en projektpott via riksorganisationen.

En förutsättning för att få stöden har varit att arrangörerna samverkar med Sverok Väst.

Hikari-Con

Ett arrangemang med fokus på japankultur. Sverok Väst har bidragit med utlåning av radiokommunikationsutrustning.

Skymningstid

Bidrag med återbetalningskrav i fall det blir över i syfte att täcka oförutsedda kostnader i samband med arrangemanget.

Hikari-Kai

Bidrag för inköp av konventsdatorer, vilket är en låneverksamhet där andra föreningar kan låna utrustningen vilken ägs av Sverok Väst men hanteras

av Hikari-Kai.

WarCon

Bidrag för stöd till uppstart av konventsverksamhet.

ConFusion



Bidrag för stöd till uppstart av konventsverksamhet.

Lajv1

Bidrag för stöd till lajvprojekt riktat till skolbarn.

AG Hybris

Projekt riktade till att inventera inför större reenactment projekt vilket planeras att ske i samverkan med Sverok Väst.

AG Hybris

Projekt för att informera om GothCon och den svenska spelhobbyn på ArCon - Spelkonvent i Oslo, Norge, i samverkan med Sverok Väst.

Halmstad Spelkonvent

Bidrag för stöd till uppstart av konventsverksamhet.

Bolg Drau

Projekt att informera om lajvhobbyn och tekniker för att bygga med ringbrynjeringar.

SF Blotet

Projekt för att informera om lajv och lära ut lajv-strider med realistiska tekniker till nybörjare..En del i projektet har varit att införskaffa 20

boffervapen vilka ägs av Sverok Väst och hanteras av SF Blotet.

Sennans Spelgrotta

Bidrag för stöd till konventsverksamhet i syfte att nå en utökad målgrupp.

Brödraskapet Smash

Projekt för att utöka Smashdeltagandet genom extra insats på DreamHack Summer 2010.

Ashika no Shakai

Projekt för att skapa en ny lajvgenre "seriösa intriglajv baserade på ostasiatiska historiska kulturer".

Allas Lajvförening

Bidrag i syfte att nollbalansera budgeten och ge föreningen en chans att upprepa arrangemangen mer framgångsrikt i framtiden.

Arrangemang i distriktet

Vi samverkar med ett ständigt ökande antal arrangemang och föreningar.

De vi samverkat med under året är bland andra; GothCon, Västsvenska Airsoftföreningen, MilSim, Solnedgång, FluFF, AG Hybris, GothCons

Vänner, Eldar, Svenska Magic, Playstar, Halmstad Spelkonvent, Halmstad United Gamers, Sennans Spelgrotta, FS(tm), Varberg Konvent, Airsoft

Varberg, Varbergs Taktik och konfliktspelsgille, Skymingen, Bard’s Society, Borås Spelkonvent, Lajv 1, ConFusion, Hikari-Kai.

In-Control 2010

Distriktets årsmöte och spelarrangemang utfördes i samverkan med Sennans Spelgrotta i Halmstad, i syfte att skapa nyfikenhet och samtidigt skapa

något mer än endast ett möte. Det fanns möjligheter till LAN och brädspel för de som var intresserade.

GothCon, europas äldsta spelkonvent

Distriktet bidrar med utrustning och kompetens, kontakter för att i samverkan med arrangörerna ge arrangemanget och de inblandade föreningarna

förutsättningarna att genomföra Sveriges äldsta spelkonvent precis så bra som de vill. GothCon äger rum under påskhelgen och samlar runt 2000

deltagare från alla delar av landet. Ett stort antal arrangörer är inblandade från ett antal olika föreningar, allt samlat under paraplyet ”GothCon”.

Under 2011 går GothCon 35 av stapeln, planeringen har pågått sedan hösten 2010. GothCon är en händelse som syns och hörs genom hela landet.

Under arrangemanget 2010 utvärderades radioutrustning för användande i Sverok Väst komradioprojekt.

Sverok Väst har under perioden återetablerat en konkret kontakt och samverkan med GothCon, ett spelkonvent i Göteborg, syftet har varit primärt att 

bidra med kompetens gällande kommunikation under konventet för att verksamheten skall rulla smidigt. Under konventet har därför utrustning 

utvärderas. Fungerande samband är av yttersta vikt för konventen. Sverok Väst har en uttalad ambition att stärka banden med GothCon och arbeta 

aktivt för att bidra till konventets fortsatta framgång genom samverkan och koordination i samband med och vid planeringen av konventet. Som en 

del i detta tar vi del i planeringsdokument från konventet och bistår med relevant input i frågor där vi kan vara behjälpliga för den fortsatta 

utvecklingen av organisationen och konventet som sådant. Sverok Väst anser att GothCon är av särskild vikt då det är av betydande storlek och gör en



reell inverkan på målgruppen, distriktet ämnar att genom samarbetet stärka hobbyn som sådan.

Skymningsland

Skymningsland, distriktet bidrog med utrustning och kompetens, kontakter för att i samverkan med arrangörerna ge arrangemanget och de inblandade

föreningarna förutsättningarna att genomföra ett framgångsrikt lajv.

Urban Operations

arrangerat med MilSim, föreningen som i samverkan med andra föreningar arrangerar Airsoftspel, av mer avancerad och enklare form, distriktet

bidrar med utrustningen och kompetens, kontakter för att i samverkan med arrangörerna ge arrangemanget och de övriga inblandade föreningarna

förutsättningarna att genomföra framgångsrika arrangemang. Under året har Urban Operations arrangerats för nybörjare till avancerade spelare på

Bockaby, en före detta militär träningsanläggning utanför Borås.

Hikari-Con

Ett arrangemang med fokus på japankultur, samverkan bidrar med utrustning och kompetens, kontakter för att i samverkan med arrangörerna ge

arrangemanget och de inblandade föreningarna förutsättningarna att genomföra framgångsrika arrangemang.

Sverok Väst Spelveckan

Ett antal arrangemang runt om i landet vilka uppmuntrats aktivt via riksorganisationen via specialstöd som arrangörer kan söka under namnet

”Spelveckan”. Sverok Väst Spelveckan gick av stapel på tre orter, Göteborg, Varberg och Falkenberg. Totalt samverkade runt ett trettiotal arrangörer

på olika platser och distriktet bistod med kontakter, kompetens och med marknadsföring. Särskilt fokus hade satsningen i Göteborg vilken utfördes i

samverkan med IOFF och Undomssatsningen i Göteborg. Ett antal externa organisationer och individer engagerade sig på olika sätt, med information,

arrangemang, material, tid eller på annat sätt. Studiefrämjandet fanns på plats för att informera om sin verksamhet och hur man kan samverka med

dem.

Spelveckan Göteborg

Utfördes i samverkan med IOFF och Ungdomssatsningen.

Aktiviteter som erbjöds var: Brädspel, LAN, Rollspel, Kortspel, Paintball, Workshop i att göra lajvkläder, information om airsoft, föreläsning av

Barda Karl.

Ett antal föreningar var inblandade i Spelveckan Göteborg.

Västsvenska Airsoftföreningen, VSAF

Svenska Magic

Föreningen deltog genom att lära nybörjare spela Magic och informera om spelet som sådant. Föreningen är verksam över hela landet och koordinerar

officiella turneringar i Magic.

AG Hybris

Föreningen hade huvudansvaret för satsningen på 1200kvm de arrangerade rollspel, brädspel, lan samt såg till att kiosk och registrering fungerade.

Fluff

Föreningen hade huvudansvaret på Radar 72 och arrangerade brädspel samt var ansvariga för registreringen av deltagare.

Eldar

Föreningen hade huvudansvaret på Teen Dream och arrangerade brädspel samt var ansvariga för registreringen av deltagare.

MilSim

Föreningen deltog med utrustning och information om sin verksamhet och reglerna denna omgärdas av.

West Coast Alliance

Föreningen höll i ett paintball arrangemang för nybörjare.

Spelveckan Varberg

I Varberg hölls arrangemang på Ungdomens hus i samverkan med Varbergs Kommun, Studiefrämjandet, Bard’s Society, Skymningen, TOK, FS(tm).

Spelveckan Falkenberg



I Falkenberg hölls en kombinerad airsoftloppmarknad och informationsträff på Hantverksgården i samverkan med Studiefrämjandet, JBandB Optics,

Hantverksgården och Airsoft Varberg.

WarCon

WarCon, ett spelkonvent i Varberg i samverkan med de flesta Varbergsbaserade föreningar, samt ett antal föreningar på andra orter. Distriktet har

bidragit aktivt till att det existerar genom finansiellt stöd i form av projektbidrag. Kompetens och kontakter har varit av yttersta vikt för att göra

arrangemanget möjligt. Andra samarbetspartners är även Studiefrämjandet, Varbergs Kommun och Varbergs Sparbank.

Halmstad Spelkonvent

Ett under året startat spelkonvent i Halmstad i samverkan med ett antal lokala och på andra orter verksamma föreningar. Distriktet bistår med

finansiellt stöd i form av projektbidrag, samt kompetens och kontakter för att ge arrangemanget de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas.

ConFusion

Ett japankonvent i Göteborg som planerats under året och som går av stapeln under 2011 har organisationen deltagit aktivt till att det existerar genom

finansiellt stöd i form av projektbidrag. Kompetens, kontakter och resurser har varit av vikt för att arrangemanget skall bli möjligt. Arrangemanget

sker i samverkan med och på Världskulturmuseeumet i Göteborg.

Borås Spelkonvent

Ett av Sveriges äldsta konvent vilket gick av stapeln under sista helgen av Spelveckan. Distriktet bistod med resurser och kompetens framför allt

handlar det om långsiktig samverkan då arrangemanget funnits så pass länge att en och samma grundmetod återanvänds för varje arrangemang.

Distriktet arrangerade ett “Tårtkalas” på plats på konventet.

G-TIF Lan

Arrangerades tillsammans med en skola och AG Hybris.

Lajv1, Platsen där alla drömmar möts

Den 10-11 september åkte klass 6B från Kastellegårdsskolan i Ytterby på klassresa till Svartedalen utanför Kungälv. Men resan gick också till en

annan värld, till platsen där alla drömmar möts. Klassresan i form av ett klassiskt fantasylajv (levande rollspel), arrangerades av skådespelaren Sara

Podda i samverkan med Sverok Väst som var på plats och höll i en sköldworkshop inför arrangemanget samt hade med deltagare under delar av

lajvet.

Bratforsheden

Inventering inför större reenactment arrangemang vilket skall utföras av AG Hybris där Sverok Väst är med och samverkar.

AG Hybris

Projekt riktade till att inventera inför större reenactment projekt vilket planeras att ske i samverkan med Sverok Väst.

AG Hybris

Projekt för att informera om GothCon och den svenska spelhobbyn på ArCon - Spelkonvent i Oslo, Norge, i samverkan med Sverok Väst.

Sennans Spelgrotta

Lan arrangemang vilket under sommaren hade speciellt fokus. Sverok Väst bistod med kompetens och kontakter.

Brödraskapet Smash

Marknadsförde Smash verksamheten på DreamHack Summer 2010 med stöd från distriktet.

Allas Lajvförening

Distriktet hjälper till med kompetens och kontakter för att underlätta att arrangemangen utvecklas enligt plan.

SM i Majong

Distriktet har aktivt deltagit i att arrangera SM i Majong tillsammans med föreningen Göteborgs Mahjong-sällskap, Distriktet bidrog med kompetens

och resurser för att hjälpa arrangörerna att utföra ett framgångsrikt arrangemang med god framtidspotential.



Balansrapport Sid 1 (av 1)

Sverok Väst, 864501-9376 (Väst1) Utskrifts-ID: 630

Period: 1001-1012
Senast reg verifikat: A:265
Utskriven: 110120 16:10 av ah

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
100101 1001-1012 101231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

1210 Maskiner och andra tekn anl 75 000,00 0,00 75 000,00
1220 Inventarier 17 543,00 -17 543,00 0,00
1229 Ack avskrivn inventarier -32 543,00 2 543,00 -30 000,00

Summa materiella anläggningstillgångar 60 000,00 -15 000,00 45 000,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 60 000,00 -15 000,00 45 000,00

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

1510 Föreningsfodringar 0,00 70 000,00 70 000,00
1680 Andra kortfristiga fordringar 234,75 -234,75 0,00

Summa kortfristiga fordringar 234,75 69 765,25 70 000,00

Kassa och bank

1930 Bank, Checkräkningskonto 409 469,76 -385 727,46 23 742,30
1940 Bank, Övriga bankkonto 0,00 125 598,65 125 598,65

Summa kassa och bank 409 469,76 -260 128,81 149 340,95

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 409 704,51 -190 363,56 219 340,95

SUMMA TILLGÅNGAR 469 704,51 -205 363,56 264 340,95

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

2010 Eget kapital 220 447,16 -689 930,67 -469 483,51

EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT 220 447,16 -689 930,67 -469 483,51

EGET KAPITAL

2069 Årets resultat -689 930,67 931 103,63 241 172,96

SUMMA EGET KAPITAL -689 930,67 931 103,63 241 172,96

Kortfristiga skulder

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

Summa kortfristiga skulder -221,00 -35 809,40 -36 030,40

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -469 704,51 205 363,56 -264 340,95



Resultatrapport Sid 1 (av 2)

Sverok Väst, 864501-9376 (Väst1) Utskrifts-ID: 628

Period: 1001-1012
Senast reg verifikat: A:265
Utskriven: 110120 16:09 av ah

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
0901-0912 1001-1012 1001-1012

(tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter

3911 Hyresintäkter 0,0 0% 1 644,00 1 644,00
3989 Landstingsbidrag 280,9 -60% 113 279,00 113 279,00
3990 Övr ersättn och intäkter 0,0 0% 64 800,00 64 800,00

Summa övriga rörelseintäkter 280,9 -36% 179 723,00 179 723,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 280,9 -36% 179 723,00 179 723,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4000 Lämnade bidrag 0,0 0% -90 000,00 -90 000,00

Summa material och varor 0,0 0% -90 000,00 -90 000,00

BRUTTOVINST 280,9 -68% 89 723,00 89 723,00

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -50,6 4% -52 765,00 -52 765,00
5020 El hyrd lokal -3,5 -13% -3 040,00 -3 040,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal 0,0 0% -2 386,00 -2 386,00
5070 Reparation/underhåll lokaler -0,3 826% -2 733,00 -2 733,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal -0,8 -100% 0,00 0,00
5210 Hyra maskiner/tekn anl 0,0 0% -11 659,00 -11 659,00
5220 Hyra inventarier 0,0 0% -23 616,25 -23 616,25
5410 Förbrukningsinventarier -6,6 329% -28 476,44 -28 476,44
5460 Förbrukningsmaterial -9,7 149% -24 098,25 -24 098,25
5619 Övriga personbilskostnader -3,2 -100% 0,00 0,00
5700 Frakter och transporter 0,0 0% -280,00 -280,00
5800 Resekostnader -19,6 205% -59 702,91 -59 702,91
5810 Biljetter -0,5 2179% -10 392,40 -10 392,40
5820 Hyrbil 0,0 0% -10 729,00 -10 729,00
5831 Kost och logi Sverige -26,2 93% -50 559,52 -50 559,52
5930 Reklamtrycksaker/direktreklam 0,0 0% -5 440,00 -5 440,00
5940 Utställningar och mässor -3,5 -100% 0,00 0,00
5960 Varuprover, reklamgåvor mm 0,0 0% -857,00 -857,00
6090 Övriga försäljningskostnader 0,0 0% -83,00 -83,00
6110 Kontorsmaterial 0,0 0% -2 151,60 -2 151,60
6150 Trycksaker 0,0 0% -5 674,00 -5 674,00
6211 Fast telefoni 0,0 0% -72,50 -72,50
6212 Mobiltelefoni -2,1 -3% -2 004,68 -2 004,68
6213 Internet 0,0 0% -848,00 -848,00
6250 Porto -4,1 20% -4 953,63 -4 953,63
6550 Konsultarvoden 0,0 0% -6 000,00 -6 000,00
6570 Bankkostnader -1,0 52% -1 484,00 -1 484,00
6970 Tidningar, facklitteratur 0,0 0% -825,00 -825,00
6975 Spel 0,0 0% -4 784,00 -4 784,00
6980 Årsmötet -0,2 -100% 0,00 0,00
6982 Föreningsavg, ej avdragsgilla -3,0 -100% 0,00 0,00
6992 Övriga ej avdr gill kostn 0,0 0% -270,75 -270,75

Summa övriga externa kostnader -134,8 134% -315 885,93 -315 885,93



Resultatrapport Sid 2 (av 2)

Sverok Väst, 864501-9376 (Väst1) Utskrifts-ID: 628

Konto Benämning Föregående år Avvik Resultat Ackumulerat
0901-0912 1001-1012 1001-1012

(tkr)

Personalkostnader

7210 Löner till tjänstemän 0,0 0% -1 508,00 -1 508,00

Summa personalkostnader 0,0 0% -1 508,00 -1 508,00

Avskrivningar/nedskrivningar

7832 Avskrivn inventarier/verktyg -15,0 0% -15 000,00 -15 000,00

Summa avskrivningar/nedskrivningar -15,0 0% -15 000,00 -15 000,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -149,8 182% -422 393,93 -422 393,93

RÖRELSERESULTAT 131,1 -285% -242 670,93 -242 670,93

Resultat från finansiella investeringar

8300 Ränteintäkter 0,0 0% 1 497,97 1 497,97

Summa resultat från finansiella investeringar 0,0 0% 1 497,97 1 497,97

RES EFTER FINANSIELLA POSTER 131,1 -284% -241 172,96 -241 172,96

ÅRETS RESULTAT 131,1 -284% -241 172,96 -241 172,96



Budgetpost Budget 2010 Utfall
Inkomster

Regionsbidrag 300 000,00 kr        113 279,00 kr                   38%

Distriktsresor 15 000,00 kr          Avdraget från utgiftspost

Sponsring 5 000,00 kr            -  kr                                0%

Ränteintäkter -  kr                     1 497,97 kr                       

Spelveckan -  kr                     60 000,00 kr                     

Summa 320 000,00 kr        174 776,97 kr                   55%

Summa inkomster 320 000,00 kr        174 776,97 kr                   55%

Utgifter

Löpande utgifter

Hyra Kansli 75 000,00 kr          52 040,00 kr                     69%

El 3 500,00 kr            3 040,00 kr                       87%

Internet 3 000,00 kr            848,00 kr                          28%

Telefon 5 000,00 kr            2 077,18 kr                       42%

Förbrukningsvaror 2 000,00 kr            16 810,80 kr                     841%

Försäkringar 3 000,00 kr            -  kr                                0%

Bankkostnader -  kr                     1 484,00 kr                       

Summa 91 500,00 kr          76 299,98 kr                     83%

Verksamhet

Årsmöte och Konvent (CON-Trole 2011) 35 000,00 kr          4 814,43 kr                       14%

Riktat arrangemangsstöd 50 000,00 kr          51 000,00 kr                     102%

Distriktsresor 40 000,00 kr          34 558,81 kr                     86%

Utbildningar 10 000,00 kr          6 125,00 kr                       61%

Sponsring 5 000,00 kr            -  kr                                0%

Summa 140 000,00 kr        96 498,24 kr                     69%

Information och kommunikation

Nyhetsbrev 10 000,00 kr          -  kr                                0%

Visionsmöte 4 000,00 kr            196,00 kr                          5%

Föreningsmöten 20 000,00 kr          4 377,39 kr                       22%

Profilmaterial 5 000,00 kr            11 114,00 kr                     222%

Mässor och Event 10 000,00 kr          186,00 kr                          2%

Mässmaterial 20 000,00 kr          Ingår i profilmaterial

Summa 69 000,00 kr          15 873,39 kr                     23%

Styrelse och övrigt ideellt arbete

Ersättning för mat, resor o dyl 20 000,00 kr          45 166,77 kr                     226%

Möteskostnader 9 000,00 kr            Ingår i ovan

Möteskostnader Hallandsgruppen 4 000,00 kr            Ingår i ovan

Styrelsevård och kickoff 1 500,00 kr            Ingår i ovan

Summa 34 500,00 kr          45 166,77 kr                     131%

Inventarier

Inköp av inventarier för utlåning 10 000,00 kr          28 413,69 kr                     284%

Summa 10 000,00 kr          28 413,69 kr                     284%

Övrigt

Ospecificerat -  kr                     270,75 kr                          

Facklitteratur -  kr                     825,00 kr                          

Försäljningskostnader -  kr                     83,00 kr                            

Kansliunderhåll (lås etc) -  kr                     5 119,00 kr                       

Radiokommunikation -  kr                     30 155,25 kr                     

Spelveckan -  kr                     85 699,61 kr                     

Summa -  kr                    122 152,61 kr                   

Summa utgifter 345 000,00 kr        384 404,68 kr                   111%

Resultat 25 000,00 kr-          209 627,71 kr-                   839%

Budgetuppföljning



  1(1) 
 
 
 

Ekonomisk berättelse för Sverok 

Väst 2010 

2011-02-17 

Intäkter 

I landstingsbidrag fick distriktet från Västra Götalands Län 72 279 kr i form av förskottsutbetalning. Då förra årets 
verksamhetsberättelse enligt Västra Götalands handläggare inte kunde styrka alla distriktets inrapporterade 
deltagardagar hamnade de godkända antalet deltagardagar under gränsen för bidragsberättigande. Konsekvensen blev 
helt enkelt att inget bidrag från Västra Götaland beviljades, dock lät de distriktet behålla ovan nämnda förskott. 

Från Hallands Län erhölls 41 000 kr i bidrag. 

Intäkter från distriktsresor slogs ihop med utgifterna eftersom det i en del fall inte funnits någon inkomst, utan 
distriktet har betalat ut en procentuell ersättning till deltagare (med hänsyn tagen till förhållandet mellan intäkter och 
kostnader enligt budget). 

Genom att arrangera och få föreningar i Göteborg att samverka under Spelveckan på flera olika platser fick Sverok 
Väst 60 000 kr från Spelveckan. Idrotts- och Föreningsförvaltningen (IOFF) har också bidragit med 25 000 kr, men 
dessa hade ännu inte kommit in på kontot då bokslutet genomfördes och är därför inte medtagna här. 

Kostnader 

Nyhetsbreven kostade inga pengar, eftersom de skickades ut via e-post. 

Då underkategorierna för styrelsen arbete ibland överlappade varandra lades allt ihop till en och samma post. 

Radiokommunikation tillkom under årets gång då Sverok hänvisat till distriktet när en motion om det lades på 
årsmötet 2009. Utrustning har hyrts av distriktet och lånats ut till föreningar inför arrangemang inom distriktet. 

Kansliunderhåll som utförts har bland annat berört lås och nycklar till rum och kassaskåp. 

Av kostnaderna för spelveckan utgick 39 000 kr i form av bidrag till föreningar som medverkade i arrangemanget. 



Verksamhetsrevision

Under året har det varit mycket oroligheter inom styrelsen. Som revisorer behandlar vi dock styrelsen som en enhet att tillsammans ställas inför

årsmötet. Detta år har vi dock två enheter att bedöma; styrelsen innan och efter det extrainsatta årsmötet.

Det största missödet under året i vår mening, för Sverok Västs verksamhet, är det uteblivna bidraget från Västra Götaland. Grunden för att detta

nekats låg dock i verksamhetsberättelsen för året 2009, enligt Västra Götalandsregionen, och därför hos föregående årsmöte. Nuvarande styrelse har

efter samtal med regionen arbetat fram en mer heltäckande verksamhetsberättelse för att undvika liknande problem i framtiden.

Verksamheten har i stort förvaltats väl av styrelsen, de utlägg och beslut vi granskat har inte avvikigt från Sverok Västs syfte. De allra flesta delar av

verksamhetsplanen är uppfylld. Undantag är arrangemangsmodellen, samarbete med andra distrikt, Spelets Hus, arrangemanget ConTrole och

utbildningar i egen regi. Distriktet har grundat flertalet arbetsgrupper vars verksamhet inte kommit igång än. Vad det gäller lokal har styrelsen försökt

byta under året i enlighet med förra årsmötets beslut men haft många motgångar och bytet har ännu inte skett.

Vi som revisorer är av uppfattningen att båda styrelser har förvaltat Sverok Västs verksamhet väl under 2010.

Budgetuppföljning

I denna del beskriver vi kort vår budgetuppföljning och valda delar där budgeten under 2010. Siffrorna är ungefärliga.

Första styrelsen under verksamhetsåret överskred inte budgeten väsentligt under första halvåret.

Andra styrelsens arbete har varierat något från uppställda mål i budgeten. Styrelsen har valt att fortsätta verksamheten enligt budget för utgifter trots

bidragets bortfall. Utbildningar underskreds med 4 000 kr. Nyhetsbrev uteblev och posten underskred därför med 10 000 kr. Bidragen som inkom var

på 187 000 kr för lite. Styrelsearbete överskred med 12 000 kr. Distriktsresor kostade 10 000 kr för mycket. Inventarier för utlåning överskred med 18

500 kr. Radioutrustning är en post som inte fanns i originalbudgeten och uppgick till 30 000 kr.

Vi som revisorer är av uppfattningen att båda styrelser har förvaltat Sverok Västs ekonomiska medel väl under 2010.

Revisionsberättelse verksamhetsåret 2010; styrelse 2010-01-30 till 2010-07-12 och styrelse 2010-07-12

till 2011-02-19

Undertecknade revisorer, av distriktet utsedda att granska räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om distriktets ekonomi och

förvaltning. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och

förvaltningen på grundval av vår utförda revision.

Vi har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga

felaktigheter. Upprättade räkenskaper är förda med ordning och noggrannhet, samt styrkta med verifikationer. Vi har inte funnit någon anledning till

att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Vi föreslår att årsmötet beviljar den avgående styrelsen (2010-07-12 - 2011-02-19) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Vi föreslår att årsmötet beviljar styrelsen (2010-01-30 - 2010-07-12) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Göteborg, den 16 februari 2011

Frida Aronsson

Revisor Sverok Väst

Anna Malmer

Revisor Sverok Väst



Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplanen beskriver vilket 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.

Vid arrangemang som distriktet marknadsför sig på ska distriktet ha eget informationsmaterial. De som representerar distriktet ska använda distriktets

profilkläder. Minst en aktivitet till varje arrangemang ska förberedas och genomföras.

Tillsammans med medlemsföreningar och andra samarbetspartner ska distriktet genomföra 2011 års Spelveckan-satsning. Minst 50 föreningar ska

vara en del i Sverok Västs Spelveckan-satsning.

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

Ett medlemsbrev ska skickas ut till medlemmarna minst en gång var 100:e dag.

Informationsmöten för medlemmarna ska hållas vid minst fyra tillfällen i syfte att ge större kunskap om distriktets och externa parters resurser.

Distriktet ska hjälpa till att marknadsföra relevant kursutbud som Studiefrämjandet och Sverok tillhandahåller. Vi ska också arbeta för att påverka

kursutbudet enligt våra medlemmars önskemål.

Föreningsstöd

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 ett mer 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 riktat arrangemangsstöd. Återkoppling ska ske senast tre månader efter arrangemangets

slut. Distriktet ska även hjälpa föreningar att söka stöd som inte tillhandahålls av distriktet.

Föreningarna har möjlighet att låna 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. Det är

dessutom viktigt att göra det enklare att använda den.

Dessutom har föreningarna möjlighet att låna annan utrustning, som t.ex. sjukvårdsväskor och radiokommunikationsutrustning. Distriktet ska arbeta

för att fler föreningar ska utnyttja dessa resurser.

Spelets Hus ska förberedas genom att engagera föreningar och att kapital säkras. Lokaler ska undersökas och ett eventuellt kontrakt skrivs för att gälla

från ett framtida startdatum. Frågan återremitterades med positiv beaktning till styrelsen.

Resor för distriktets medlemmar ska anordnas till, till exempel Borås Spelkonvent, GothCon, LinCon och Dreamhack Summer.

Styrelsen ska utreda möjligheten att sponsra mindre resor såsom kollektiv bilåkning eller tåg- och bussresor för folk att ta sig till mindre arrangemang.

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

Målet är att minst 4000 deltagardagar ska registreras för Västra Götalands län och att minst 60 föreningar i distriktet ska ta del av distriktets stöd.

Styrelsen

Styrelsen ska arbeta långsiktigt med kontakter på region- och på kommunnivå i syfte att frigöra resurser. Styrelsen ska också tydligare definiera

distriktets roll. Arbetet internt ska genomsyras av att vara kontinuerligt och öppet för insyn.

En utredning ska genomföras tillsammans med distriktets medlemmar och Sverok med syfte att ta fram vad distriktets huvudsysslor är, samt att ta

fram långsiktiga mål för distriktet.

Det ska ske dialog mellan distriktet och instanser på region- och kommunnivå i syfte att skapa förståelse för vår verksamhet och att frigöra resurser.

Styrelsen ska förbereda inför ansökan till Västra Götalandsregionen och Region Halland för 2010 genom att sammanställa de uppgifter som krävs för

det.

Distriktet ska vara representerat på de slag som förbundet tillhandahåller.

Protokoll från styrelsemöten ska vara publicerade på hemsidan senast två veckor efter mötet har ägt rum.

Ledarna för interna projekt ska rapportera om hur arbetet fortskrider inför varje styrelsemöte.



Budgetförslag 2011
Intäkter

Regionsbidrag 350 000,00

Distriktsresor 45 000,00

Radiokommunikation 15 000,00

410 000,00

Utgifter

Bank 1 500,00

Kansli 100 000,00

Årsmöte och konvent 7 500,00

Riktat Arrangemangsstöd 50 000,00

Distriktsresor 45 000,00

Föreningsmöte 6 000,00

Profilmaterial 35 000,00

Styrelsen 30 000,00

Arbetsgrupper 25 000,00

Revisorer 5 000,00

Material för utlåning 3 000,00

Radiokommunikation 30 000,00

Spelveckan 50 000,00

Valberedning 5 000,00

   

393 000,00

Resultat 17 000,00


