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1. MÖTETS ÖPPNANDE
Cecilia Hällstrand öppnade mötet.

2. MÖTETS BEHÖRIGHET
Punkten flyttades fram till efter ”Fastställande av röstlängd”.

2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Namn

Förening

Max Horttanainen

New Game

1

Niklas Lindblad

GothCon

4

Per Reimers

Target lock

8

Henrik Ekman

MiFF Göteborg

2

Sabrina Norland

ConFusion

5

Carl-Magnus Carlsson

AG Hybris

3

Ragnar Bark

AG Hybris

6

Stephanie Pitel

Target Lock

7

Ingemar Knaving

Göteborg Mahjong Sällskap

9

Esbjörn Rundberg

GoBo

10

Victor Hanson

New Game

11

Samuel Thorèn

New Game

12

Hannes Thimell

New Game

13

Joppe Widstam

MiFF

14

Fredrik Petersson

GoBo

15

Jacob Hallén

Sverok Väst

Mötessekreterare

Justerare

Röstkortsnummer

103

Justerare

Justerare
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Tina Widén

Spelets Hus

16

Niklas Danielsson

Göteborgs Allmänna Lajvförening

18

Paul Tannenberg

AG Hybris

17

Fanny Wihlborg

Göteborgs Allmänna Lajvförening

19

Malin Isaksson

GoBo

20

Cortes

GoBo

21

Laura

GoBo

22

Birger Hanning

GothCons Vänner

23

Tobias Olsson

Sf Lagus

24

Peter Andersson

TVSK

25

Jinni Söderlom

TVSK

26

Jonathan Lund

TVSK

27

Mikael Jönsson

Sverok Väst

104

MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastställa röstlängden till 29.
Ombud tillkom kl: 14.00:
Max Svensson

GoBo

31

3. MÖTETS BEHÖRIGHET
MÖTET BESLUTADE ATT
1… anse mötet beslutsmässigt.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare

3 (29)

Protokoll fört vid årsmöte | Sverok Väst 2016-02-13

4. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Tjarls Metzmaa till mötesordförande.

5. VAL AV MÖTESSEKRETERARE
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Sam Bäfvenberg till mötessekreterare.

6. VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Tobias Olsson till justerare.
2… välja Niklas Danielsson till justerare.
…..välja Victor Hanson till justerare från punkt 16.
3… välja Sabrina Norland till rösträknare.
4… välja Niklas Lindblad till rösträknare.
……välja Carl-Magnus Carlsson från punkt 16

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

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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Den som önskar begära ordet i debatten skriver upp sig genom att hålla upp sin
nummerbricka tills mötesordföranden nickar och bekräftar att namnet är uppsatt på
talarlistan. Den som fått ordet har tre minuter till sitt förfogande om inte mötet beslutar
annat. Mötesordföranden påminner om att tiden närmar sig slutet efter cirka 2,5 min.
Undantaget är föredragande för respektive punkt, som tilldelas tid enligt mötesordförandens
beslut. Inlägg i debatten skall vara konkreta, sakliga och relaterade till den fråga som för
tillfället behandlas.
På mötet används första- och andratalarlista, vilket innebär att de som ännu inte har yttrat
sig i den aktuella frågan får företräde framför dem som redan har fått ordet. Den som
föredragit ett förslag anses ha yttrat sig i frågan. Den person som står näst i tur efter den
aktuella talaren behåller alltid sin plats, oberoende av om de står på första- eller
andratalarlistan
Talarlistan kan brytas av ordningsfråga, sakupplysning och replik efter mötesordförandens
godkännande:
●
Ordningsfråga påkallas genom att man håller upp sin nummerbricka och säger
“Ordningsfråga”. Vid ordningsfråga får förslagsställaren föredra sin fråga kort därefter går
mötet direkt till beslut om sådant behövs. Exempel på ordningsfrågor är begäran om paus,
önskemål om förtydligande från presidiet eller begäran om streck i debatten (att stänga
talarlistan).
●
Sakupplysning är en kort faktaupplysning där en person kan bryta talarlistan för att
bidra med fakta som kan underlätta eller förkorta debatten.
●
Replik är svar på tal som får användas från någon som känner sig personligt
påhoppad av en debattör. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder.
Ombud som visar bristande respekt mot mötesordningen och/eller mot sina meddebattörer
kan efter upprepade varningar av mötesordförande beläggas med begränsningar i sin
möjlighet att yttra sig i plenum.

FÖRSLAG, BESLUT OCH VAL
Eventuella ändrings- eller tilläggsyrkanden skall inkomma till presidiet skriftligen innan mötet
går till beslut i den aktuella frågan. Propositionsordning föreslås av presidiet men kan ändras
av mötet genom en ordningsfråga.
Beslut fattas normalt med acklamation. Mötesordföranden avgör vilken sida som har
majoritet. Alla med rösträtt kan begära votering. Då sker röstning med lappuppräckning. När
beslut fattas med lappuppräckning kommer först alla som är för ett förslag bli ombedda att
hålla upp sina lappar, därefter ombeds alla som är mot förslaget att hålla upp sina lappar.
Rösträknarna kallas upp för att räkna lapparna. Om någon med rösträtt genom
ordningsfråga begär att röstningsförfarandet ska vara slutet kommer röstning att ske slutet. I
personval där mer än en person ska väljas till en grupp, väljs gruppen som helhet.

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

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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personer. I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot beslutet samt eventuellt
motivet för detta.
Notera att reservation inte kan användas för att få en egen uppfattning i en viss fråga införd i
protokollet. Reservation innebär att en person markerar att hen inte står bakom ett beslut
som kan få juridiska konsekvenser.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastställa mötesordningen enligt förslaget.

8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
FÖRSLAG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Mötets behörighet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av justerare och rösträknare
Fastställande av mötesordning
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för 2016
Ekonomisk berättelse för 2016
Revisionsberättelse för 2016
Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Motion: Ändring av §1 i distriktets stadgar
Motion: Ändring av §1 i distriktets stadgar
Motion: Konventsnätverk
Motion: Överlåtande av hyreskontraktet för Spelets Hus
Motion: Distriktets kansli på Spelets Hus
Motion: Hyra skrivarrummet på Spelets Hus
Motion: Verkstad i Spelets Hus
Fastställande av verksamhetsplan för 2016
Fastställande av avgifter för 2016
Fastställande av budget för 2016
Val av styrelse för 2016
Val av valberedning för 2016
Val av revisorer för 2016
Övriga frågor
Mötets avslutande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastställa dagordningen enligt lagt förslag.

9. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015
ÅRET SOM GÅTT
Under 2015 har Sverok Västs arbete i huvudsak bestått av fyra delar - föreningskontakt,
arrangörsstöd, fortsatt utveckling av distriktens roll inom Sverok och samarbeten med andra
distrikt för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma möjligheter och problem.
Styrelsen har arbetat för att stärka kontakten med våra medlemsföreningar genom att
besöka arrangemang (bland annat GothCon, WarCon, Borås Spelkonvent (BSK) och
ConFusions arrangemang på Kulturdagarna) och delta i föreningarnas verksamhet och
möten.
Som en del av arbetet med förbundet Sverok så har Sverok Väst fortsatt att delta i Sveroks
distriktsutredning och deltagit i båda de distriktsträffar (“slag”) som arrangerades av
förbundet och närvarat på Sveroks Riksmöte 2015.
I maj 2015 fick Sverok Väst en regional föreningskonsulent från Sverok. De regionala
föreningskonsulenterna är anställda av förbundet och deras uppgift är bland annat att stödja
föreningar, rekrytera nya medlemmar och att arbeta mot kommuner och regioner.
Sverok Västs regionala föreningskonsulent och kassör närvarade på en hearing om Västra
Götalands-regionens kulturplan för 2016-2019 vilket resulterade i att en skrivelse om
spelkultur lades till i planen.

SAMARBETEN & FÖRENINGSSTÖD
Sverok Väst söker bidrag från Västra Götalands-regionen, Region Halland och Idrotts- och
Föreningsförvaltningen i Göteborgs kommun för att kunna genomföra vår verksamhet och
stödja våra medlemsföreningar.
Distriktet har också ett nära samarbete med Studiefrämjandet Väst. Samarbetet består både i
kontakter och stöd till våra medlemsföreningar genom studiecirklar och projektstöd till
arrangemang.
Sverok Väst fick under 2015 ett projektbidrag från Studiefrämjandet Väst för Västlägret och vi
hoppas kunna samarbeta för fler arrangemang 2016.
I Göteborg är distriktets största aktiviteter samarbeten med ConFusion, GothCon och flera
LAN-föreningar som t.ex. BiG Network och New Game. Samarbetet med och stödet från
Göteborgs kommun är en viktig del av vår verksamhet och vi är väldigt nöjda med hur det har
utvecklats.

Mötessekreterare
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Sverok Väst har också en god kontakt med Stadsbiblioteket i Göteborg, särskilt
ungdomsavdelningen Dynamo, och har hjälpt till med föreningskontakt och vid planeringen
av arrangemang som t.ex. brädspelsträffarna som hållts på Dynamo tillsammans med
föreningarna S.A.R.Z. och Västspel.
På distriktets kansli finns möjlighet för föreningar att kostnadsfritt skriva ut dokument och
affischer i A4- och A3-format till sina arrangemang och aktiviteter. Kansliet har också en
skärmaskin och en lamineringsmaskin.
Sverok Väst lånar också ut utrustning som boffersvärd, iPads, iZettle-läsare och
sjukvårdsväskor till våra medlemsföreningars aktiviteter och arrangemang.

PROJEKT
Likabehandlingsprojektet Det Spelar Roll har tagit fram en värdegrund och en
likabehandlingsplan som kommer att användas i Sverok Västs verksamhet samt deltagit i
konvent och andra tillfällen då distriktet har representerats. Det Spelar roll kommer att
fortsätta att utvecklas och delta i de aktiviteter som distriktet arrangerar även i framtiden.
Projektet Spelets Hus har pågått i fem år och Sverok Väst bedömer att Spelets Hus nu kan gå
vidare på egen hand. Under slutet av året har en förening som ska driva verksamheten i
framtiden startats och distriktet kommer att överlämna ansvaret för Spelets Hus i början av
2016.
Distriktet kommer även i framtiden att samarbeta med och arrangera aktiviteter i Spelets Hus
lokaler.

SVEROKS VERKSAMHET
Sverok är landets största ungdomsförbund. Förbundets verksamhet består av brädspel,
rollspel, figurspel, lajv (levande rollspel), kortspel, datorspel, fantastik, airsoft, paintball och
östasiatisk populärkultur, En överväldigande del av utövandet är deltagarkultur, dvs.
deltagarna är aktiva och egentliga åskådare existerar inte i någon större utsträckning.
Organisationen bygger på engagemang och frivillighet, där varje enskild ansluten förening
bäst vet de lokala förutsättningarna för sin verksamhet. Det är därför oftast föreningarna
snarare än organisationen som bestämmer verksamheten, framförallt då genom deltagande
på distriktens årsmöten. Sverok agerar genom samverkan, informationsspridande,
deltagande och stöd i olika former. I egenskap av distriktsorganisation försöker Sverok Väst
koordinera och stödja de verksamheter som finns inom Sverok Väst distrikt, det vill säga
Halland och Västra Götaland. Cirka hälften av distriktets runt 300 föreningar finns i Göteborg
och ungefär en sjundedel har sitt säte i Halland.

FÖRTROENDEVALDA I SVEROK VÄST UNDER 2015-01-26 TILL 2016-02-13
DISTRIKTSSTYRELSE

Cecilia Hällstrand, Ordförande
Martin Brosser, Kassör

Mötessekreterare
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Mikael Jönsson, Vice Ordförande
Johan Green, Sekreterare
Sigrid Max Svensson, ledamot
Ems Nydegger, ledamot
Rickard Elmgren, ledamot (hoppade av styrelsen efter fem månader)

VALBEREDNING

Elaine Boström, Sammankallande
Gunnar Juliusson
Magnus Haglund
Samuel Linder

REVISORER
Emma Carlström, revisor
Jacob Hallén, revisor
Johnny Green, revisorssuppleant
Frida Karlsson, revisorssuppleant

UTSTÄLLNINGAR, MÄSSOR OCH ANNAN REPRESENTATION
Science Fiction-mässan Göteborg (den 11/4 till den 12/4 2015)
Sverok Väst arrangerade spelaktiviteter och informerade om både distriktet och Det Spelar Roll
med hjälp av bland annat medlemmar från föreningarna Västspel och GothCon.
Hållplats -> Aktiverar (den 1/7 2015)
Sverok Västs föreningskonsulent och medlemmar ur distriktsstyrelsen arrangerade spelaktiviteter
och informerade om Sveroks verksamhet under Hållplats Majorna-Linnés aktivitetsdag i
Slottskogen i Göteborg.
ConFusion på Kulturkalaset 2015 (den 11/8 2015)
Sverok Väst arrangerade en föreläsning om att engagera föreningar i spelhobbyn och ställde upp
ett informationsbord på ConFusions temadag under Kulturkalaset på Världskulturmuséet i
Göteborg.
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“Alla har rätt till kultur” - Konferens arrangerad av ax - Amatörkulturens
samrådsgrupp
Sverok Västs ordförande representerade Sverok på konferensen. Här diskuterade företrädare för
den ideella kultursektorn och folkbildningen hur vi kan verka för att stärka allas rätt till kultur.
Konferensen hölls i Stockholm.

GENOMFÖRDA ARRANGEMANG I VÄSTRA GÖTALAND
GothCon XXXIX - spelkonvent, Göteborg (den 3/5 till den 5/5 2015)
GothCon är Sveriges äldsta och största spelkonvent och arrangeras varje år under påskhelgen.
Arrangemangen på konventet innefattar allt från rollspel, figurspel och brädspel till lajv och
föreläsningar om nördfeminism.
WinterGate 15 - LAN, Göteborg (den 8/5 till den 10/5 2015)
Wintergate är ett LAN som arrangerades tillsammans med föreningen BiG Network i Ungdomens
Hus i Partille . 
På LANet arrangerades turneringar i datorspel, Magic the gathering och andra
aktiviteter, bland annat lekar och tävlingar i demoscene (digital produktion).
Summergate 15 - LAN, Göteborg (den 25/9 till den 27/9 2015).
Summergate är ett föreningen BiG Networks andra årliga LAN och hålls precis som WinterGate i
Ungdomens Hus i Partille. 
På LANet arrangerades turneringar i datorspel, Magic the gathering och
andra aktiviteter, bland annat lekar och tävlingar i demoscene (digital produktion).
Rendezvous LAN påsk 2015 - LAN, Skövde (den 3/5 till den 5/5 2015)
Rendezvous är ett LAN som arrangeras i samarbete med föreningen Nätet i Kulturhuset i Skövde.
Huvudattraktionen var en stor turnering i Counterstrike:GO 5. LANet streamas live via
CtrlAltElite.se.
Konstnatten med föreningen Ranglan - konst/lajv/performance-utställning, Falköping
Föreningen Ranglan gjorde en performance/improvisationsteateruppvisning med fantasytema på
eventet Konstnatten i Falköping.
Västlägret 2015 - spelläger för barn och ungdomar (den 23/7 till den 26/7 2015)
Råddehults lägergård utanför Borås
Västlägret är ett sommarläger för barn och ungdomar bosatta i Västra Götaland och Hallands län
som gillar kreativitet, spel och lek. Det är Västra Götalands enda läger för yngre som vill prova på
rollspel, lajv, figurspel och brädspel.
WonderLANd - LAN, Göteborg 
(den 30/11 till 2/12 2015)
WonderLANd är ett LAN för ungdomar som arrangerades med föreningen New Game på
ungdomssatsningen Arena 29 i Göteborg. Huvudfokuset för arrangemanget är turneringar i
konsoll- och datorspel.
Rendezvous LAN jul 2015 - LAN, Skövde (den 26/12 till 28/12 2015)
Rendezvous är ett LAN som arrangeras med föreningen Nätet i Kulturhuset i Skövde.
Huvudattraktionen var en stor turnering i Counterstrike:GO 5. LANet streamas live via
CtrlAltElite.se.
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GENOMFÖRDA ARRANGEMANG I HALLAND
WarCon/PeaceCon - spelkonvent, Varberg (den 30/7 till den 2/8 2015)
WarCon är ett spelkonvent som arrangeras varje sommar i Varberg och bland arrangemangen
finns bland annat kortspel, figurspel, brädspel och rollspel. Som en del av Fredsåret 2015 bytte
konventet namn till PeaceCon och satsade på arrangemang med teman som likabehandling och
konflikter.
Sverok Väst deltog som medarrangörer och höll en föreläsning om Det Spelar Roll.
Vår Skyldighet - historiskt lajv, Varberg (den 26/6 2015)
Vår Skyldighet är ett lajv som handlade om den stora fredskonferensen i Varberg 1915 och
arrangerades som en del av Fredsåret 2015 i samarbete mellan bland annat Varbergs kommun,
Teater Halland och Sverok Väst. Representanter från distriktet deltog i både planeringen av lajvet
och hade roller i arrangemanget.
Prova på-spel med föreningen HUG
Tillsammans med föreningen Halmstad United Gamers satte Sverok Väst ihop ett spelpaket som
används vid prova på-aktiviteter i Halmstadsområdet.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… lägga verksamhetsberättelsen för 2015 till handlingarna.

10. EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2015
RESULTATRÄKNING FÖR SVEROK VÄST 2015
Intäkter
UTFALL
BUDGET 2015 2015

BUDGET %

Bidrag VGregionen 509394

640000

753939

118%

Bidrag Halland

103880

100000

58900

59%

Driftsbidrag IOFF

250000

250000

250000

100%

Hyresintäkter

114990

106000

60500

57%

Övrigt

0

1000

11440

1144%

Ränta

818

0

0



Summa intäkter

979082

1097000

1134779

103%

BUDGETPOST

UTFALL
2014

Distriktets största intäkter kommer från bidrag från 
Västra Götalandsregionen
,
Region Halland
och ett riktat bidrag från Idrotts och föreningsförvaltningen i Göteborg (
Driftsbidrag IOFF
) för att
driva Spelets Hus. Bidraget från Västra Götalandsregionen baseras både på antalet
medlemsföreningar och på antalet distriktsaktiviteter som har rapporterats in under föregående
verksamhetsår.
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2015 fick Sverok Väst ett oväntat högt regionbidrag från Västra Götaland på grund ett stort antal
inrapporterade aktiviteter under 2014. Regionbidraget från Halland minskade dock jämfört med
tidigare år och styrelsen tror att det beror på att distriktet har hållt få aktiviteter i Halland.
Posten
Hyresintäkter 
är hyror och abonnemangsavgifter (möjlighet att boka rum i Spelets Hus
och hyra nycklar) från föreningar som hyr eller lånar lokaler i Spelets Hus. Flera föreningar flyttade
ut ur Spelets Hus under 2015 så hyresintäkterna blev lägre än väntat.
Övrigt
postens utfall är otroligt högt på grund av att distriktet sökte, och fick, ett projektbidrag på
10.000 kronor från Studiefrämjandet Väst för Västlägret 2015. I nästa års budgetförslag har
styrelsen därför för tydlighetens skull lagt till en ny intäktspost för projektbidrag.

Kostnader
BUDGETPOST

UTFALL
2014

BUDGET
2015

UTFALL
2015

BUDGET
%

Regional Föreningskonsulent

0

310000

89821

29%

Spelets Hus

554924

580000

551488

94%

Kansli & Tryckverkstad

12553

15000

1914

13%

Årsmöte

1916

15000

12768

85%

Samarbetsmodellen

198416

200000

154925

77%

Utlåningsmaterial

0

30000

4167

14%

BUDGETPOST

UTFALL
2014

BUDGET
2015

UTFALL
2015

BUDGET
%

Arrangemangsstöd Halland

10000

30000

17000

57%

Rekryteringsturné Halland

0

30000

0

0%

Profilmaterial

6688

15000

9977

67%

Styrelsen

19337

30000

30797

103%

Spelets Husrådet (förbrukningsvaror,
verktyg)

48522

30000

11969

40%

Valberedning

2032

3000

0

0%

Revision

2038

2500

200

8%

Likabehandlingsarbete

148

20000

0

0%

Level Up/Utbildningar

0

20000

0

0%

Medlemsmöten inför Riksmötet

0

3000

0

0%

Marknadsföring

3515

0

0

0%

Avskrivningar

138310

0

0

0%

Övrigt

1005

3000

1591

53%

Summa kostnader

999404

1336500

886617

66%

Sverok Västs kostnader blev mycket lägre än väntat under 2015.
Främst beror det på att den 
Regionala Föreningskonsulenten, e
n av de största utgiftsposterna,
var sjukskriven stora delar av hösten och kunde därför endast arbeta 25% av den planerade tiden.
Flera budgetposter utnyttjades inte alls under 2015:

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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●
Distriktets 
Likabehandlingsarbete
, Det Spelar Rollprojektet, var visserligen aktiva men
spenderade inga pengar.
●
Sveroks utbildningssatsning 
Level Up 
omorganiserades under 2015 så det fanns aldrig
tid att arrangera några utbildningar.
●
Rekryteringsturné Halland 
genomfördes inte heller på grund av tidsbrist.
Posterna 
Avskrivningar 
och 
Marknadsföring 
fanns inte i budgeten för 2015 utan finns bara
med för redovisningen av föregående års resultat.
Distriktets årsresultat är därför väldigt mycket högre än budgeterat.

Resultat
979082 1097000 1134779

103
%

Summa kostnader 986851 1336500 886617

66%

−23950
0 248162



Summa intäkter

Beräknat resultat

−7769

BALANSRÄKNING FÖR SVEROK VÄST 2015
20150101 till 20151231

TILLGÅNGAR
Ingående
saldo

Utgående
Förändring saldo

Bokföringskont
o

Ack avskrivna inventarier

400522.00.00

00.00

1229

Fordringar GoBo

12.50

39324.50.00 00.00

1520

Fordringar AG Hybris

16 750.00

16 750.00

00.00

1523

Summa
anläggningstillgångar

377 947.10

22 574.50

400 521.60

Personliga fordringar

00.00

00.00

00.00

1600

Fordringar Joakim Öfverholm

00.00

00.00

00.00

1610

Förutbetalda kostnader &
upplupna intäkter

5 900.0.

37 741.00

31 841.00

1700

Förutbetalda hyror

37 203.00

37 203.00

00.00

1710

Bank, Företagskonto

55 070.23

308 364.56

363 434.79

1930

Bank, Placeringskonto

414 674.90

150 000.00 264 674.90

1940

Summa
omsättningstillgångar

501 048.13

159 902.56 659 950.69

Namn
Anläggningstillgångar

400522.00.00

Omsättningstillgångar

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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SUMMA TILLGÅNGAR

878 995.23

181 477.06 1 062 472.29

Ingående
saldo

Utgående
Förändring saldo

Bokföringskont
o

Eget kapital

411 114.16

00.00

411 114.16

210

Redovisat resultat

20 320.93

00.00

20 320.93

2099

Summa eget kapital

390 793.23

00.00

390 793.23

Namn

Ingående
saldo

Utgående
Förändring saldo

Bokföringskont
o

Orapporterade deltagardagar
uppskattning

90 020.00

63 125.00

26 895.00

2200

Summa avsättningar

90 020.00

63 125.00

26 895.00

Upplupna kostnader &
förutbetalda intäkter

3 560.40

3 560.40

00.00

Summa kortfristiga skulder

3 560.40

3 560.40

00.00

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

484 373.63

66 685.40

417 688.23

BERÄKNAT RESULTAT

394 621.60

248 162.46 642 784.06

SKULDER OCH EGET
KAPITAL
Namn
Eget kapital

Avsättningar

Kortfristiga skulder
2900

MÖTET BESLUTADE ATT
1… lägga den ekonomiska berättelsen för 2015 till handlingarna.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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11. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2015

MÖTET BESLUTADE ATT
1… lägga revisionsberättelsen för 2015 till handlingarna.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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12. ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN
MÖTET BESLUTADE ATT
1… bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

13. MOTION: ÄNDRING AV §1 DISTRIKTETS NAMN
Av: Distriktsstyrelsen
BAKGRUND
Då Sverok har ändrat sitt namn och syfte bör Sverok Väst göra detsamma.
Eftersom motionen behandlar en ändring av 1§ i stadgarna krävs bifall med minst ⅔majoritet
på två på varandra följande årsmöten.
Den nuvarande paragrafen lyder:
§1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll
och konfliktsp
elsförbund. Distriktet är en ideell organisation.
Stadgeändringen bifölls på distriktets årsmöte 2015 och tas därför upp igen för att kunna gen
omföras.

HUVUDYRKANDE
Därför yrkar vi:
1… att paragraf 1 i distriktets stadgar ändras till:
§1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar 
inom Sverok. Distriktet är en ide
ell organisation.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… paragraf 1 i distriktets stadgar ändras till:
§1 Sverok Väst är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok. Distriktet är en ide
ell organisation.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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14. MOTION: ÄNDRING AV §2 SYFTE I
DISTRIKTETS STADGAR
Av: Distriktsstyrelsen

BAKGRUND
Då Sverok har ändrat sitt namn och syfte bör Sverok Väst göra detsamma.
Eftersom motionen behandlar en ändring av 2§ i stadgarna krävs bifall med minst ⅔majoritet
på två på varandra följande årsmöten.
Den nuvarande paragrafen lyder:
§2 Distriktets syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för
sällskapsspel, med tonvikt på rollspel och konfliktspel.
Stadgeändringen bifölls på distriktets årsmöte 2015 och tas därför upp igen för att kunna gen
omföras.

HUVUDYRKANDE
Därför yrkar vi:
1… att paragraf 2 i distriktets stadgar ändras till:
§2 Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur
och fritidsverksamhet främj
a spelhobbyn.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… paragraf 2 i distriktets stadgar ändras till:
§2 Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur
och fritidsverksamhet främj
a spelhobbyn

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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15. MOTION: KONVENTSNÄTVERK
Av: GothCon och Varberg konvent

BAKGRUND
Det finns idag ett stort antal föreningar, inte minst i Sverok Västs distrikt, som anordnar konv
ent. Dessa föreningar har olika erfarenheter och tillvägagångssätt och skulle ha stor nytta av
ett nätverk för att få byta idéer och erfarenheter.
Problemet är idag att föreningarna som anordnar konventen lägger väldigt mycket tid och en
gemang på konventsverksamheten. Dessutom är det svårt för föreningarna att finansiera för
eningsöverskridande verksamheter, då största delen av inkomsterna går till just själva konven
tsverksamheten. Föreningarna har därför varken tillräckligt med tid eller ekonomiska medel f
ör att anordna nätverksträffar själva.
Vi föreslår att Sverok Väst ska samordna ett konventsnätverk och hålla 
minst
två nätverksträffar under
2016 för föreningar som anordnar konvent. Sverok Väst ska hjälpa till att finansiera resa, mat
och lokal för deltagarna och därför avsätta 7 000 kr i budgeten för detta ändamål.
Vårt förslag skulle göra det avsevärt mycket lättare för de föreningar som driver konventsverk
samhet att få träffas och utbyta idéer. Med Sverok Väst som arrangör för dessa träffar skulle
ansvaret inte längre ligga på enskilda föreningar att sköta samordning av träffarna.
Fördelarna med förslaget är att föreningarna skulle kunna fortsätta fokusera på att arrangera
konvent men också få möjlighet att utveckla och förbättra konventen för arrangörer och bes
ökare genom nyvunna erfarenheter från nätverksträffarna. Många av Sveroks medlemmar be
söker konvent och skulle
få glädje av vidareutveckligen av konventen vilket är avsikten med närverksträffarna.

HUVUDYRKANDE
Därför yrkar vi:
1… att Sverok Väst ska samordna ett konventsnätverk
2… att Sverok Väst ska arrangera minst två nätverksträffar under 2016
3… att avsätta 7 000 kr i kostnadsbudgeten för konventsnätverk
Mötet beslutade att
1… Sverok Väst ska samordna ett konventsnätverk
2… Sverok Väst ska arrangera minst två nätverksträffar under 2016
3… avsätta 7 000 kr i kostnadsbudgeten för konventsnätverk

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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16. MOTION: ÖVERLÅTANDE AV HYRESKONTRAKTET
FÖR SPELETS HUS
Av: Joppe Widstam, Föreningen Spelets Hus

BAKGRUND
Spelets Hus har sedan 2011 drivits i Sverok Västs regi och har fungerat som en hubb för distri
ktets
aktiviteter med spelaktivitet i nästan alla Sveroks verksamhetsområden samt mötesrum och k
ansli.
Administrationen för Spelets Hus har däremot tagit oproportioneligt mycket av distriktstyrels
ens ork och tid.
Den dagliga driften av Spelets Hus har skötts av de hyrande föreningarna och det har tidvis v
arit omständigt att behöva gå igenom Sverok Väst för att få saker gjort.
I maj så går hyreskontraktet för Spelets Hus ut och i samförstånd med Sverok Väst så har det
skapats
en förening, Spelets Hus Göteborg, som är tänkt att ta över driften och det ekononiska ansvar
et för Spelets Hus. Med ökat självstyre skulle skötseln av lokalen och arbetet att göra Spelets
Hus till en öppnare plats förenklas.

HUVUDYRKANDE
Därför yrkar vi:
1...att när kontraktet för Spelets Hus går ut så får föreningen Spelets Hus Göteborg möjlighet
en att ta över kontraktet från Sverok Väst.
2...att Sverok Väst budgeterar 40.000 kr i startkapital för upprustning, marknadsföring och
förbrukningsvaror som tillfaller föreningen Spelets Hus Göteborg om kontraktet överförs.
3...att om föreningen Spelets Hus Göteborg inte kan eller vill ta över kontraktet eller om först
a att
satsen inte går igenom så uppmanar årsmötet Sverok Västs styrelse att fortsätta driva
Spelets Hus.

ÄNDRINGSYRKANDE
Av: Joppe Widstam, Föreningen Spelets Hus
1…att om föreningen Spelets Hus Göteborg inte kan eller vill ta över kontraktet eller om först
a att
satsen inte går igenom så uppmanar årsmötet Sverok Västs styrelse att fortsätta driva ET
T Spelets Hus.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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MÖTET BESLUTADE ATT
1...att när kontraktet för Spelets Hus går ut så får föreningen Spelets Hus Göteborg möjlighet
en att ta över kontraktet från Sverok Väst.
2 ...att Sverok Väst budgeterar 40.000 kr i startkapital för upprustning, marknadsföring och
förbrukningsvaror som tillfaller föreningen Spelets Hus Göteborg om kontraktet överförs.
3...att om föreningen Spelets Hus Göteborg inte kan eller vill ta över kontraktet eller om först
a att
satsen inte går igenom så uppmanar årsmötet Sverok Västs styrelse att fortsätta driva 
ET
T
Spelets Hus.

17. MOTION: DISTRIKTETS KANSLI PÅ SPELETS HUS
Av: Joppe Widstam, Tina Widén och Jacob Hallén, Föreningen Spelets Hus
Bakgrund
Spelets Hus har drivits i distriktets regi i snart 5 år. Verksamheten måste betecknas som en st
or framgång, där bort emot 500 personer
fördelade på ett dussintal föreningar regelbundet använder
lokalerna. Ytterligare ett stort antal människor från olika håll i distriktet är temporära besökar
e i samband med olika evenemang som arrangeras i Spelets Hus.
Detta har gjort Spelets Hus till den mest vitala mötesplatsen inom distriktet och en viktig resu
rs för distriktets föreningar vid planering och förberedelser av nya projekt och verksamheter.

I samband med att kontraktet med hyresvärden, Wallenstam, går ut den 31 maj 2016 omorga
niseras driften av Spelets Hus från att vara en
angelägenhet direkt för distriktsstyrelsen till en form där paraplyföreningen Spelets Hus Göte
borg sköter driften och har det finansiella ansvaret för lokalerna.
I samband med förändringen är det angeläget att distriktets medlemmar tar ställning till hant
eringen av distriktets kansli. Var kansliet ligger är av strategisk betydelse för distriktet som hel
het och är därför en fråga som bör beslutas av distriktets högsta organ.
Undertecknade motionärer anser att det såväl för distriktet som för Spelets Hus är angeläget
att distriktet fortsätter att hyra lokal i Spelets Hus för sitt kansli.
För distriktet finns följande fördelar:
Distriktets konsulent får en daglig kontakt med ett antal avmdistriktets mest aktiva medlem
mar. I ett separat placerat kansli
skulle konsulentens arbete vara betydligt mer isolerat. Att sitta
nära en grupp som utövar den hobby man är satt att stödja fungerar som inspiration i det da
gliga arbetet.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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Lokalerna är väl lämpade för det arbete som konsulenten och distriktsstyrelsen har att utför
a. Det finns tillgång till utrymmen för sammanträden och konferenser på plats.
Att samla flera verksamheter ur spelhobbyn på samma plats stärker distriktet och Sverok so
m helhet. Det ger högre synbarhet och ett starkare varumärke.
För Spelets Hus och föreningarna som använder huset finns följande fördelar:
Kansliet är vår ideala hyresgäst. Vi kommer att behöva hyra ut delar av lokalerna för att få ek
onomin att gå ihop. Att hyra ut till en ingenjörsfirma, revisor eller ett bilkooperativ har inte all
a samma synergieffekter som att hyra ut till kansliet. Historiskt har
kansliet ingått i den ekonomiska kalkylen för huset. Innan Spelets
Hus etablerades hyrdes en kanslilokal i Västra Frölunda, med en
årshyra på c:a 70 000 kr. Till denna kostnad kom sedan internet, el och annat.
Vi gillar tanken på att ha en konsulent som har sin arbetsplats i
huset. Det ger en närmre kontakt med vad som händer i distriktet och Sverok centralt.
Vi uppskattar att en årshyra för nuvarande kanslilokal ligger i området 60 000 
- 80 000 kr
om man jämför med liknande objekt på Blocket. I den hyran ingår el, internet, städning med
mera.

HUVUDYRKANDE
Därför yrkar vi:
1 ...att distriktet ska fortsätta ha sin kanslilokal i Spelets Hus.
2... att årsmötet ska budgetera 46600 kr för hyra av kanslilokal för perioden 1 juni 
31 decemb
er 2016.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… avslå yrkande 1.
2… yrkandet faller.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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18. MOTION: HYRA SKRIVARRUMMET I SPELETS HUS
Av: Joppe Widstam, Föreningen Spelets Hus

BAKGRUND
Den skrivare, kopiator och lamineringsmaskin som finns i skrivarrummet på Spelets Hus är e
n resurs för
disktriktets föreningar. Då Spelets Hus är öppet för aktivitet på dagarna så är skrivarrummet r
elativt lättillgängligt och en lösning som skulle göra denna resurs mer tillgänglig skulle vara sv
år att hitta.
Som en del i samarbetet mellan distriktet och Spelets Hus så föreslår vi att Sverok Väst hyr sk
rivarrummet och behåller sin utrustning där. Föreningen Spelets Hus Göteborg åtar sig då att
se till att utrustningen kan användas av distriktets föreningar genom att ge dem tillgång till sk
rivarrummet och stå för kostnaden och inköpet papper, toner och lamineringsfickor.

HUVUDYRKANDE
Därför yrkar vi:
1...att distriktet behåller sin skrivar
, kopiator
och lamineringsutrustning i skrivarrummet i Spel
ets Hus.
2...att årsmötet ska budgetera 10500 kr för hyra av skrivarrummet för perioden 1 juni 
31 dec
ember 2016

MÖTET BESLUTADE ATT
1… avslå yrkande 1.
2… avslå yrkande 2.

19. MOTION: VERKSTAD PÅ SPELETS HUS
Av: Arrangörsgruppen Hybris och Förenta figurspelare (Agh/FF)

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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BAKGRUND
På spelets hus finns ett rum som fungerar som verkstad. Denna verkstad används flitigt dagli
gen. Den används främst till figurmålning och terrängbygge. Den har även används till tenngj
utning och lajvtillbehörstillverkning.
Vi i Agh/FF vill därför att verkstaden skall få finansiering av Sverok väst i framtiden

HUVUDYRKANDE
Därför yrkar vi:
1 ...att Sverok väst bekostar hyran för verkstaden
2..att Sverok väst bekostar medel för verksamheten i verkstaden. Såsom penslar och färger.
Detta material skall främst användas till de som är nyfikna på att testa figurmålming m.m.

MÖTET BESLUTADE ATT
1 ...att Sverok väst bekostar hyran för verkstaden
2...att Sverok väst bekostar medel för verksamheten i verkstadensåsom penslar och färger. D
etta material skall främst användas till de som är nyfikna på att testa figurmålming m.m.

20. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016
FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN
MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET
Under verksamhetsåret 2016 är vårt största mål att fortsätta arbetet med att nå ut till hela
distriktet. Vi vill att alla föreningar i som är en del av Sverok Väst ska känna till oss, vad vi gör
och hur vi kan hjälpa dem. Vi kommer fokusera på att nå ut med information, och omarbeta
våra kommunikationskanaler så det är lätt att förstå, hitta fram och kontakta oss.
Vi vill fortsätta att samarbeta med föreningar för att arrangera konvent, lajv och liknande,
medan vi samtidigt vill arrangera fler medlemsträffar med olika teman för att främja “Vi är
Sverok-känslan”.

MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION
Sverok Väst har för avsikt att fortsätta arbetet med att nå ut till våra medlemmar. Vi kommer
därmed jobba för att skriva om hemsidan, uppdatera all information och påbörja ett
nyhetsbrev som skall skickas ut en gång i månaden. Vi vill bli tydligare med vad vi kan göra för
föreningarna, och också bjuda in till med samtal om vad som behövs och vad föreningarna
önskar av oss.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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Vi vill också jobba mer mot våra samarbetsorganisationer, och aktivt jobba för att stärka
våra relationer.
A1: Se till att informationen som finns om hur samarbeten med distriktet går till och vad
distriktet kan erbjuda medlemsföreningarna är aktuell och lättåtkomlig.
A2: Fortsätta att förbättra kommunikationen med våra medlemsföreningar, till exempel
genom att synas på konvent och andra arrangemang.
A3: Skicka ut ett regelbundet nyhetsbrev till våra medlemsföreningar.
A4: Fortsätta att hålla kontakten med andra organisationer för att dels öka deras kunskap om
våra medlemsföreningars verksamhet och dels för att göra våra medlemsföreningar
medvetna om samarbetet mellan Sverok och andra förbund.
A5: Arrangera minst en gemensam aktivitet tillsammans med en annan organisation.
A6: Rekrytera nya medlemsföreningar.

FÖRENINGSSERVICE & AKTIVITETER
Föreningsstödet är en av de viktigaste delarna av distriktets verksamhet. 2016 vill vi arbeta
med att både hålla en god kontakt med de föreningar som vi redan har samarbetat med och
att starta nya projekt.
Ett kansli är viktigt för att ha en fast punkt där medlemmar och andra intressenter kan träffas
och utbyta idéer och samlas. Distriktet behöver även en fast plats för dess regionala
föreningskonsulent. Det är viktigt att ha en fast punkt för att skapa kontinuitet och struktur.
Nya föreningar är grunden till ett bra distrikt, genom stöttning och utbildningar för nya
föreningar skall alla känna sig välkomna och inkluderade i den ideella världen.
B1: Fortsätta att hjälpa våra medlemsföreningar att genomföra arrangemang och hitta nya
sätt att göra detta.
B2: Följa upp de samarbeten som distriktet har haft föregående år och om möjligt upprepa
samarbetet.
B3: Arbeta för att Sverok Västs Regionala Föreningskonsulent ska vara självfinansierande vid
årets slut.
B4: Arbeta för att hitta en ny lokal för Sverok Västs kansli.
B5: Hjälpa nya föreningar och arrangörer att starta sin verksamhet.
B6: Arrangera minst två träffar för våra medlemsföreningar, t.ex. förträffar inför Sveroks
Riksmöte och workshops om distriktets arbete.

DEMOKRATI, MÅNGFALD OCH INKLUDERING
Under 2016 har styrelsen som mål att fortsätta att öka medlemmarnas insikt och deltagande
i distriktets arbete. För att genomföra detta vill vi göra distriktens möten och handlingar mer
tillgängliga för alla våra medlemmar oavsett ort eller verksamhetsgren.
Likabehandlingsprojektet som startades sent 2014 ska fortsätta och målsättningen är att
Sverok Väst ska ha en aktiv likabehandlingsgrupp under 2016.
C1: Arbeta för att engagera fler medlemmar i distriktets verksamhet genom att rekrytera
medlemmar till de befintliga arbetsgrupperna (t.ex. ROKAD) samt satsa på att starta nya
arbetsgrupper.
C2: Nå ut till de delar av distriktet där vi inte har någon närvaro och fortsätta satsningen på
verksamhet i Halland.
C3: Hålla nästa årsmöte på en ort där det inte har hållts tidigare och se till att alla årsmötets
deltagare känner sig delaktiga i mötet.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare

24 (29)

Protokoll fört vid årsmöte | Sverok Väst 2016-02-13
C4: Fortsätta satsningen på likabehandlingsprojektet Det Spelar Roll/ROKAD och använda de
styrdokument som projektgruppen har tagit fram i all distriktets verksamhet.

SVEROK OCH SAMARBETEN MED ANDRA SVEROKDISTRIKT
Sveroks riksmöte 2014 beslutade att samarbetet mellan förbundet och distrikten skulle
stärkas. Dessutom så har flera distrikt tagit egna initiativ till samarbeten och möten mellan
distrikten. Väst har varit delaktiga i de flesta av dessa, bland annat så startade Västs tidigare
ordförande Cecilia ett nätverk för distriktsstyrelserna.
2016 planerar Sverok Väst att fortsätta att vara en aktiv del av förbundet och utveckla de
kontakter och samarbeten som distriktet har påbörjat.
D1: Hålla en god kontakt med både förbundet och de övriga distrikten genom
distriktsstyrelsenätverket och andra kanaler.
D2: Delta i båda distriktskonferenserna och skicka minst en distriktsrepresentant till Sveroks
Riksmöte 2016.
D3: Delta i höstkonferensen där riktlinjerna för samarbetet mellan distrikten och förbundet
bestäms.
D4: Upprätta minst en ambassadörsförening i distriktet med stöd av förbundet.
D5: Informera distriktets medlemmar om hur de kan engagera sig i Sveroks arbetsgrupper.

STYRELSEN
Målen för styrelsen 2016 är att få en bättre bild av jämställdhet och hur vi kan jobba för
distriktet på detta område. Vidare vill vi öka kompetensen i styrelsen och ta del av andras
erfarenheter, samtidigt som vi vill nå ut med vad vi lär oss.
Styrelsen skall också jobba för att ta fram långsiktiga mål med arbetsplaner så vi är medvetna
om vad vi vill och hur vi ska nå dessa.
Det är viktigt att ha en sammansvetsad och genomarbetad styrelse för att kunna bedriva den
verksamhet som distriktet har kapacitet att genomföra.
E1: Styrelsen ska utbilda sig inom jämställdhet.
E2: Styrelsen ska avsätta minst en helg för att jobba med teambuilding och mot att ta fram en
vision för Sverok Väst.
E3 Styrelsen skall aktivt arbeta för en bra gemenskap och arbetsmiljö.
E4: Styrelsen skall ha god kunskap om föreningar och föreningsutveckling och delta i Sveroks
utbildningar för distriktsstyrelser.

MÖTET BESLUTADE ATT
1 ...
fastställa verksamhetsplanen enligt lagt förslag.

21. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2016
HUVUDYRKANDE
1…att avgiften för 2016 fastställs till 0 kr.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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MÖTET BESLUTADE ATT
1… avgiften för 2016 fastställs till 0 kr.

22. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2016
FÖRSLAG TILL BUDGET 2016
av Distriktsstyrelsen
BIDRAG VG-REGIONEN

650 000

Bidrag Halland

70 000

Driftsbidrag IOFF

250 000

Projektstöd

20 000

Övrigt

1000

Summa intäkter

991 000

Styrelsen bedömer att bidragen för 2016 kommer att ligga på ungefär samma nivåer som för
2015.
Den största skillnaden från föregående år är uppskattningen av bidraget för Halland och att
budgetposten Projektstöd lagts till eftersom distriktet planerar att söka fler projektbidrag
nästa år.

UTGIFTER
Regional Föreningskonsulent

400 000

Spelets Hus

250 000

Kansli & tryckverkstad

60 000

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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Årsmöte

15 000

Samarbetsmodellen

200 000

Utlåningsmaterial

15 000

Arrangemangsstöd Halland

35 000

Rekryteringsturné Halland

20 000

Profilmaterial

12 000

Styrelsen

36 000

Valberedning

3 000

Likabehandlingsarbete & Det Spelar Roll

15 000

Utbildningar

12 000

Medlemsmöten & Nätverksträffar

5 000

Övrigt

3 000

Summa utgifter

108 1000

Resultat

−90 000

Sverok Väst kommer att kunna finansiera hela kostnaden för en Regional Föreningskonsulent
på heltid under 2016. Föreningskonsulenten kommer också att arbeta med att hitta
finansiering för sin tjänst under året.
Spelets Hus kommer att få hela bidraget som sökts från IOFF som ett uppstartsbidrag till
Spelets Hus-föreningen.
Kostnaden för Kansli & Tryckverkstad har höjts från förra årets budget för att kansliet ska
kunna flyttas till en ny lokal. Distriktsstyrelsen har redan fått ett erbjudande om att hyra ett
kontor som är väl lämpat för distriktets behov och som kansliet dessutom kan flyttas till kort
efter årsmötet.
Budgetposten Styrelsen har höjts för att fler styrelsemedlemmar ska kunna delta i Sveroks
distriktskonferenser och för att en aktiv styrelse ofta behöver resa långa sträckor inom och
utanför distriktet.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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Medlemsmöten & Nätverksträffar är en ny satsning, även om distriktet tidigare har hållit
träffar inför Riksmötet. Flera föreningar i distriktet har efterfrågat träffar där föreningar och
arrangörer kan samlas, umgås och utbyta idéer.

TILLÄGGSYRKANDE
1… att Sverok Väst budgeterar 20.000:- till verkstaden i Spelets Hus.
2… att budgetposten ”Regional Föreningskonsulent” höjs med 200.000 kr till totalt 600.000 kr.

ÄNDRINGSYRKANDE
1… att skrivelsen ”hela IOFF-bidraget ska gå till Spelets Hus-föreningen som ett
uppstartsbidrag” ändras till
”IOFF-bidraget skall användas till att driva Spelets Hus under fem månader tills kontraktet
löper ut.”
2… att budgetposten Spelets Hus höjs till 400.000 kr
3… att Spelets Hus kommer få 7/12 av driftsbidraget på 250.000 kr som ett uppstartsbidrag
till föreningen Spelets Hus.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… Sverok Väst budgeterar 20.000:- till verkstaden i Spelets Hus.
2… avslå tilläggsyrkande 2.
3… avslå ändringsyrkande 1.
4… budgetposten Spelets Hus höjs till 400.000 kr
5… Spelets Hus kommer få 7/12 av driftsbidraget på 250.000 kr som ett uppstartsbidrag till
föreningen Spelets Hus.
6… anta föreslagen budget med ovanstående tillägg och ändringar.

23. VAL AV STYRELSE FÖR 2016
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Max Horttanainen till ordförande på två år
2… fastslå antalet ledamöter till 4 under 2016.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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3… välja Linda Ripa till ledamot.
4… välja Mikael Jönsson till ledamot.
5… välja Joppe Widstrand till ledamot.
6… välja Ellen Norling till ledamot.

24. VAL AV VALBEREDNING FÖR 2016
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Cecilia Hällstrand till sammankallande valberedare.
2… välja Gunnar Juliusson till valberedare.
3… välja Max Svensson till valberedare.
4… välja Samuel Thoren till valberedare.

25. VAL AV REVISORER FÖR 2016
MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastställa antalet revisorssuppleanter till 1.
2… välja Emma Carlström till revisor.
3… välja Jacob Hallen till revisor.
4… välja Magnus Haglund till revisorssuppleant för 2016.

26. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor togs upp.

27. MÖTETS AVSLUTANDE
Nyvalde ordföranden Max Horttanainen förklarade mötet avslutat.

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

Justerare
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