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1.MÖTETS ÖPPNANDE
Sveroks Västs ordförande Max Horttanainen öppnade mötet 11:08.

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

3.FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD (BILAGA A)
MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastställa röstlängden enligt Bilaga A.

4.FASTSTÄLLANDE AV MÖTESORDNING (BILAGA B)
MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastställa mötesordningen enligt Bilaga B.

5.VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Anna Erlandsson till mötesordförande.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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6.VAL AV MÖTESSEKRETERARE
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Andreas Ekeroot till mötessekreterare.

7.VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Två justerare och två rösträknare ska väljas.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja två justerare som även fungerar som rösträknare.
2… välja Noa Lindholm till justerare och rösträknare.
3… välja Victor Hansson till justerare och rösträknare.

8.FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING (BILAGA C)
MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastställa dagordningen enligt Bilaga C.

9.VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017 (BILAGA D)
Max Horttanainen, ordförande i Sverok Väst, föredrog verksamhetsberättelsen.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… lägga verksamhetsberättelsen för 2017 till handlingarna.

10. EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2017 (BILAGA E)
Max Horttanainen, ordförande i Sverok Väst, föredrog den ekonomiska berättelsen.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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MÖTET BESLUTADE ATT
1… lägga den ekonomiska berättelsen för 2017 till handlingarna.

11. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2017 (BILAGA F)
Anna Erlandsson, föredrog revisionsberättelsen, då inga revisorer fanns på plats.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… lägga revisionsberättelsen för 2017 till handlingarna.

12. ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN
Revisorerna rekommenderar enligt revisionsberättelsen ansvarsfrihet för styrelsen.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

13. MOTION: AVSKAFFANDE AV TVÅÅRSVAL (BILAGA
G)
MÖTET BESLUTADE ATT
1… §13 i distriktets stadgar ändras från
§13 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå
av tre till tio ledamöter. Eventuellt kan styrelsen också innefatta rangordnade suppleanter.
Ordförande och kassör väljs på två år växelvis, så att deras mandatperioder går omlott.
Ordförande väljs varje jämnt år och kassör väljs varje udda år.
Till
§13 Distriktets styrelse väljs av distriktsårsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande, kassör och
tre till nio ledamöter.
2... stadgarna anses omedelbart justerade.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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3... t illäggsyrkande från valberedningen: Fanny Niklasson Wiborg fortsätter sitta som kassör
verksamhetsåret 2018 enligt årsmötesbeslut 2017-03-04.

14. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR
2018 (BILAGA H)
Max Horttanainen, föredrog verksamhetsplanen.

MÖTET BESLUTADE ATT
1…anta verksamhetsplanen enligt Bilaga H.

15. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2018
Att avgiften för 2018 fastställs till 0 kr.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… avgiften för 2018 fastställs till 0 kr.

16. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2018 (BILAGA
I)
Max Horttanainen, föredrog budgeten.

INKOMNA YRKANDEN UNDER MÖTET
STYRELSEN JÄMKADE SIG MED:
2... Ems Vildebrandts yrkande: att budgeten ändras så att arrangemangsstöd till Halland
höjs till 50 000 kr för år 2018.
4... TVSKs yrkande: att lägga till en budgetpost för utbildningar på 10 000kr så att man kan
utbilda sina föreningar i hur ett årsmöte går till, hur ett styrelsemöte går till och även i
mötesformalia mm.

FÖLJANDE FÖRSLAG INKOM UTÖVER DE JÄMKADE:
3... Liza Linds yrkande: att höja budgetposten för kansliet med 30 000 kronor.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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5... Styrelsens yrkande: att höja budgetposten för kansliet med 15 000 kronor.

MÖTET BESLUTADE ATT
1… anta budgetförslaget enligt bilaga I, med följande ändringar.
2... Ems Vildebrandts yrkande: att budgeten ändras så att arrangemangsstöd till Halland
höjs till 50 000 kr för år 2018.
4... TVSKs yrkande: att lägga till en budgetpost för utbildningar på 10 000kr så att man kan
utbilda sina föreningar i hur ett årsmöte går till, hur ett styrelsemöte går till och även i
mötesformalia mm.
5... Styrelsens yrkande: att höja budgetposten för kansliet med 15 000 kronor.

17. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR 2018 (BILAGA J)
MÖTET BESLUTADE ATT
1… välja Max Horttanainen till ordförande för Sverok Väst 2018.

18. VAL AV STYRELSE FÖR 2018 (BILAGA J)
MÖTET BESLUTADE ATT
1…

fastslå antalet ledamöter till 6 stycken.

2…

välja Fredrik Andersson till ledamot.
välja Emma Berglund till ledamot.
välja Kevin Hoogendijk till ledamot.
välja Olivia Kristiansson till ledamot.
välja Anton Myrholm till ledamot.
välja Amanda Palmgren till ledamot.

19. VAL AV VALBEREDNING FÖR 2018 (BILAGA J)
MÖTET BESLUTADE ATT
1… fastslå antalet valberedare till tre stycken.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

6 (25)

Protokoll Sverok Västs årsmöte | 2018-02-17
2…

välja Max Svensson till sammankallande valberedare.
välja Emanuel Goytia Svensson till valberedare.
välja Mikael Jönsson till valberedare.

20. VAL AV REVISORER FÖR 2018 (BILAGA J)
MÖTET BESLUTADE ATT
1… Mötet beslutade att fastställa antalet revisorer till två stycken ordinarie och noll
suppleanter.
2…

välja Magnus Haglund till revisor.
välja Martin Brosser till revisor.

21. ÖVRIGA FRÅGOR
AVTACKNING AV ELLEN
Anna Erlandsson, representant från Sverok, föredrog pinsförordningen och delade ut en
pin som tack till Ellen Norling för att hon har suttit färdigt i styrelsen för den här gången
och varit awesome medan hon satt i styrelsen.
Max Horttanainen passade också på att säga några väl valda ord om Ellen, till exempel att
hon brinner för jämställdhet, gör styrelsearbetet mysigare och ser till att Max blodsocker
håller sig inom rimliga nivåer så han inte förvandlas till Hulken var tredje timme.

22. MÖTETS AVSLUTANDE
Max Horttanainen förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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BILAGA A: RÖSTLÄNGD
DELTAGARE

FÖRENING

Amanda Palmgren

Female Legends

Liza Lind

Female Legends

Olivia kristiansson

Fyrbodals cosplay förening

Pontus Lindhé-Ohlsson

Göteborgs Allmänna Lajvförening (GALF)

Cecilia Rosvall

Göteborgs Allmänna Lajvförening (GALF)

Emanuel Svensson Goytya

Göteborgs Allmänna Lajvförening (GALF)

Elisabeth Sjöberg

Göteborgs Allmänna Lajvförening (GALF)

Max Svensson

MiFF

Victor Hanson

Pink Orange

Gustav Danielsson

Pink Orange

Tindra westerblad

Tvsk

Noa lindholm

Tvsk

Thomas Eriksson

Ultimate Esport

Ems Vildebrandt

Varberg Konvent

Johan Lind

Varberg Konvent

Marie Louise Sjögren

Västspel

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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BILAGA B: FÖRSLAG TILL MÖTESORDNING
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.
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.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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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 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.

ADJUNGERINGAR
Alla närvarande har om inget annat sägs närvarorätt och yttranderätt

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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BILAGA C: FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av mötesordning
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av två justerare och två rösträknare
8. Fastställande av dagordning
9. Verksamhetsberättelse
10. Ekonomisk berättelse
11. Revisionsberättelse
12. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
13. Motion: Avskaffande av tvåårsval
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Fastställande av avgifter
16. Fastställande av budget
17. Stadgemässiga val
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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BILAGA D: VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
DISTRIKTSAKTIVITETER
Vi har under 2018 medverkat på och arrangerat olika distriktsaktiviteter. Bland annat
Tacokväll, CinnaConf, FemFighters. CinnaConf var en jämlikhetskonferens tillsammans med
Sverok Skåne och FemFighters var ett LAN i Halmstad för tjejer och icke-binära. Vi ställde ut
med Sverok på bokmässan och lärde föräldrar om e-sport.
Vi deltog även på West Pride där vi hade ca 60 stycken medverkande. Vi har också
medverkat på Pride i Kungsbacka och Varberg.
Vi har flyttat kansliet, haft avhopp och införskaffat mer utlåningsmaterial till distriktet.
Distriktet har vuxit, både fler föreningar och enskilda medlemmar.
Vi har haft en aktiv styrelse i benämningen att vi alla har arrangerat, bidragit till diverse
evenemang både inom och utanför distriktet. Vi har konstant nätverkat och pysslat med
alla sorters marknadsföring för Sverok Väst och spelhobbyn i allmänhet. Vi har inte utfört
så många distriktsträffar som vi satsade på att göra.

AMBASSADÖRSFÖRENINGAR
Vi har under året sonderat terrängen och har tagit fram möjliga kandidater till
ambassadörsföreningar samt representationsmaterial, exempelvis tjusiga hoodies. Det har
inte arrangerats någon ambassadörsträff då vi inte haft några ambassadörsföreningar.
Men eftersom att grunden är god så är det ett ypperligt läge att jobba vidare med det i
framtiden.

STYRELSEN
Styrelsen och arbetet tog tid att komma igång på grund av sent årsmöte och
sommaruppehåll. Däremot har vi under hösten arbetat hårt. Lärdomen av detta blir att ta
tidigt årsmöte vid potentiella större förändringar i styrelsen.
Vi har tagit fram en likabehandlingsplan för distriktet. Dock har vi inte tagit fram en vision,
detta hoppas vi på att nästa styrelse jobbar vidare med.
Vi har haft två stycken styrelsemöten utanför Göteborg. Ett i Vänersborg tillsammans med
TVSK där vi smakade på världens starkaste nördsås och ett i Uddevalla tillsammans med
Fyrbodals Cosplayförening.
Vi hade under året ett avhopp, där Liv Vistisen-Rörby valde att avsäga sitt uppdrag som
ledamot.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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FÖRENINGSSTÖD
Vi har under årets gång haft samarbetsavtal eller samarbeten med GothCon, Wallhack,
MiFF Göteborg, TVSK, BigNetwork, Spelets Hus, SARZ.
Vi har svarat på meddelanden, mejl och försökt vara tillgängliga för västare och andra som
har sökt oss på bästa sätt. Dock har det inte funnits någon tydlig person i organisationen
som har haft ansvar, vilket har gjort att mail och förfrågningar har trillat mellan stolarna.
Detta hoppas vi att nästa styrelse tar fram.
Vi har köpt in mer utlåningsmaterial tex. Popcornmaskin, mini SNES och fler brädspel. Allt
material har använts friskt under året, där printern och iPadsen har legat i topp. Det finns
till och med en skrivare som skriver ut i färg.
Vi har flyttat till ett nytt kansli i Brewhouse där vi haft styrelsemöten. Dessutom finns det
låga trösklar, stora tillgängliga toaletter och ingen trappa krävs för att komma in. Kansliet
har varit öppet för föreningar och flera föreningar har använt lokalen för möten.
Vi har haft två Regionala föreningskonsulenter (RFK) som har lagt majoriteten av sin
arbetstid på sina projekt Etablera spelkulturen i Västra Götaland och Det spelar roll i
Halland samtidigt som de hjälpt våra föreningar och medlemmar Projekten har dock
medfört att RFK-arbetet inte har levt upp till den standarden som vi hade förväntat oss,
detta har delvid medfört en rabattering av tjänsten för 2018.

NÄTVERK OCH FÖRENINGSTRÄFFAR
Vi hade invigning av kansliet med tacokväll där ungefär 30 personer medverkade.
Konventsnätverket har inte haft några träffar under året.
Ingen medlemsträff om föreningslokaler har hållits.

SVEROK OCH SAMARBETEN MED ANDRA SVEROKDISTRIKT
Med Sverok Skåne har vi arrangerat likabehandlingskonferensen CinnaConf. Vi har deltagit
i höstSLAGet, som är en distriktskonferens med de resterande Sverokdistrikten.Samtliga
styrelsemedlemmar deltog även på Sveroks riksmöte som ombud eller funktionärer och
träffade samt nätverkade med sverokare från hela landet.

DEMOKRATI, MÅNGFALD OCH INKLUDERING
Vi har haft två styrelsemöten på annan ort än Göteborg där vi bjöd in en lokalförening till
att delta på mötet för att öka transparensen till våra föreningar för att ge dem insikt i vårt
arbete samt lära oss av dem.
Vi var med och spelade spel på Nordic Game day och stod tillsammans med Sverok i
Sveroks bås på Bokmässan.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare
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Vi har tagit fram en likabehandlingsplan med fokus på att vara lättläst, enkel att förstå och
leta i. Längst bak finns en ordlista som kan fungera som lathund om man vill utbilda sig
inom likabehandling och inkludering.
Vi har även medverkat på Prio 0-18, som varje år arrangeras av Kultur i Väst, där vi pratade
om Sverok, spelkultur och e-sport för intresserade inom den offentliga sektorn.

DET SPELAR ROLL HALLAND
FemFighters, vi arrangerade ett nybörjarvänligt separatistiskt LAN som studiefrämjandet
stöttade. I utvärderingarna efter LANet kunde vi tydligt se dess uppskattning och behovet
av separatistiska event.
I media har vi synts 10 gånger och nått över 20 000 tjejer över Facebook vilket har utvecklat
ett vidare engagemang.
Avslutnigsvis arrangerades en konferens om spel och nördkultur för offentliga sektorn
inom regionen. Här pratade vi om hur kulturen ser ut, vad vi har sett inom projektet samt
hur kommunerna själva kan arbeta med frågorna.
En mer djupgående presentation finns att tillgå av distriktet och av Sverok. Det kommer
även att tas fram ett vägledande material som föreningar kan ta del av.
Projektet har även skapat förutsättningar för nätverk- och mentorsprogrammet LEIA för de
som identifierar sig som kvinnor och ickebinära. Vår fd. föreningskonsulent Sam jobbar nu
med detta.

ETABLERA SPELKULTUREN VÄSTRA GÖTALAND
Etablera spelkulturen är det projekt som idag bedrivs i Alingsås, Falköping och Trollhättan.
Etablera Spelkulturen Västra Götaland visade sig vara ett större projekt än vi tänkt oss och
vi har lärt oss mycket av att försöka hantera det. Projektet har skjutits upp och avslutas
den 1 april.
Arrangemang som har bedrivits inom projektet redovisas på flera ställen inom
verksamhetsberättelsen.
En utvärdering av projektet kommer att presenteras på nästa ordinarie årsmöte.

Mötesordförande
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Justerare
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BILAGA E: EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2017
EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR SVEROK VÄST 2017
Till Sverok Västs årsmöte 2018-02-17
TILLGÅNGAR

2017-12-31

2016-12-31

Företagskonto

263 558

81 584

Placeringskonto

200 000

200 000

Totalt

463 558

281 584

INTÄKTER

BUDGET 2017

UTFALL

BUDGET %

Verksamhetsstöd VG-regionen

550 000

537 327

98%

Verksamhetsstöd Halland

50 000

92 410

185%

Verksamhetsstöd Studiefrämjandet

60 000

0

0%

Övrigt

2 000

1829

91%

416 700

416 700

100%

Projektstöd Etablera Spelkulturen Västra
270 000
Götaland

210 000

78%

Studiefrämjandet Etablera Spelkulturen

42 600

0

0%

Summa Intäkter

1 391 300

1 258 266

90%

PROJEKT
Projektstöd Det Spelar Roll Halland

Distriktets största intäkter kom från Västra Götalandsregionen, och projektarbete, såväl som
Region Halland i form av bidrag. Sverok Väst mottog nästan 70 000 kr mer i bidrag från Västra
Götalandsregionen, än vad som delades ut 2016, och låg nära den budgeterade summan för
2017. Detta bidrag baseras på antalet medlemsföreningar, och på antalet aktiviteter som
rapporterats in under föregående år. Sverok Väst mottog även 42 410 kr mer i bidrag från
Halland än vad som budgeteras för, möjligtvis på grund av projektarbetet inom regionen.
Studiefrämjandet bidrog inte till den övergripande verksamheten med några pengar.
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Justerare
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Verksamhetsstödet från Studiefrämjandet var beroende av om Sverok Väst ansökte pengarna.
Då distriktet under årets gång hade ett överskott bedömdes det inte nödvändigt att genomföra
en sådan ansökan.
De två projekt, Det Spelar Roll Halland och Etablera Spelkulturen Västra Götaland som
startades och drevs av de regionala föreningskonsulterna (RFK) har helt eller delvis avslutats
och kommer vara helt avklarade under 2018. Inkomsterna i form av bidrag för projekten har
finansierat konsulenternas tjänster, såväl arbetet som bedrivits med projekten. Samtliga bidrag
för Etablera Spelkulturen Västra Götaland inkom inte under 2017, vilket rapporten speglar.
Dessa inkomster kommer bli en del av detta års ekonomi. På grund av arbetet med projekten
lades inget fokus på att finna nya inkomstkällor under året. Alla bidrag har inte kommit in under
2017, vilket budgetförslaget för 2018 speglar.
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UTGIFTER 2017

BUDGET 2017

UTFALL

BUDGET %

Samarbetsmodellen

200 000

92 185

46%

Arrangemangsstöd Halland

30 000

1 325

4%

Lokal

200 000

208 106

104%

Kansli - hyra, administration och
inventarier

50 000

36 642

73%

Utbildningar

20 000

0

0%

Medlemsmöten & Nätverksträffar

25 000

1 153

5%

Utlåningsmaterial

30 000

2 346

8%

Styrelsen

36 000

23 224

65%

Likabehandlingsarbete

15 000

0

0%

Årsmöte

30 000

11 174

37%

Profilmaterial

15 000

11 235

75%

Valberedning

2 000

5 000

250%

Övrigt

3 000

0

0%

Det Spelar Roll Halland

330 000

332 889

101%

Etablera Spelkulturen Västra Götaland

270 000

365 111

135%

Studiefrämjandet Etablera Spelkulturen

42 600

0

0%

Summa Utgifter

1 298 600

1 090 391

84%

RESULTAT 2017

92 799

167 875

81%

PROJEKT

De största utgifterna under 2017 var kostnaden för de regionala föreningskonsulenterna (RFK),
samarbetsmodellen och lokalhyran för kansliet. Då projektarbetet har finansierat RFK-arbete så
är dessa utgifter inbakade i posterna för projekten. Anledningen till att pengarna för projektet

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

17 (25)

Protokoll Sverok Västs årsmöte | 2018-02-17
Etablera Spelkulturen är så pass mycket högre är för att projektet har bedrivits med medel för
en 50% tjänst, men projektledare har jobbat 100 %. Vi har alltså varvat projektet med
RFK-arbete.
Kostnaderna för lokal följde budgetposten efter att kansliet flyttats till nya lokaler under
sommaren och hyran gick upp. I lokalkontraktet ingick även en summa på 70 000 kr att läggas
in som pant.
Samarbetsmodellen resulterade i färre deltagardagar än förväntat, men en del av aktiviteterna
som genomfördes i samarbete med Sverok Väst under 2017, så som GothCon, kommer betalas
ut för under 2018, och det inrapporterade resultatet är alltså mer än vad rapporten visar. Arbete
som motsvarar posterna Utbildningar och Likabehandlingsarbete har utförts, men detta har fallit
inom projektarbetet, och sådana aktiviteter som till exempel CinnaConf, och därför inte kostat
distriktet något. Inom projektarbetet så har det även köpts in utlåningsmaterial såsom ett antal
mini SNES, brädspel och kortspel, som den separata posten i rapporten därför inte uppvisar.
Arrangemangsstödet till Hallandsregionen har inte ansökts förutom för resekostnader, och
valberedningsposten gick över budget då en gammal faktura för valberedningssystemet
behövde betalas under 2017 och inte 2016.
Sammantaget så har distriktet haft färre aktiviteter, men en hög halt av aktiviteter som varit
självfinansierade via projekt eller inte kostat distriktet något, som till exempel West Pride, och
även färre utgifter inför 2018.
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BILAGA F: REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2017
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BILAGA G: MOTION: AVSKAFFANDE AV TVÅÅRSVAL
Av: Sverok Västs valberedning

BAKGRUND
Sverok Västs ordförande och kassör väljs för närvarande på två år. Tvåårsvalet infördes
med motiveringen att det skulle ge stabilitet och kontinuitet i styrelsearbetet under en
period när distriktet genomgick stora förändringar. I praktiken har tvåårsmandaten varit
både en fördel och en nackdel. Att välja vissa poster på två år har underlättat i
överlämningen till nyvalda styrelser och det har varit en fördel att inte behöva byta ut båda
distriktets firmatecknare samtidigt men det har också varit svårare för valberedningen att
hitta kandidater till ordförande- och kassörsposten pga. att två år är en ganska lång tid att
binda upp sig på, särskilt för ungdomar.
Att distriktet nu har en föreningskonsulent som administrerar kansliet och som bland
annat har som uppgift att vara ett stöd för styrelsen vid överlämningar och i dess arbete
gör också att det är mindre nödvändigt att behålla tvåårsvalet.
Valberedningen anser därför att tvåårsvalet har spelat ut sin roll och att det skulle vara
lämpligt att återgå till ettårsval för alla styrelseposter.
Därför yrkar vi att:
1... §13 i distriktets stadgar ändras från
§13 Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och
kassör bestå av tre till tio ledamöter. Eventuellt kan styrelsen också innefatta
rangordnade suppleanter. Ordförande och kassör väljs på två år växelvis, så att deras
mandatperioder går omlott. Ordförande väljs varje jämnt år och kassör väljs varje udda
år.
Till
§13 Distriktets styrelse väljs av distriktsårsmötet. Styrelsen skall bestå av bestå
ordförande, kassör och tre till nio ledamöter.
2... Att stadgarna anses omedelbart justerade.
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BILAGA H: FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR
2018
A. DISTRIKTSAKTIVITETER
2018 är året då Sverige står som värd för Europride och det ska Sverok Väst vara en del av
genom att synliggöra och medverka på, för att visa att distriktet är med och stöttar
HBTQIA+.
Distriktet ska under året jobba vidare med att visa upp sig i de områden som det idag inte
syns så tydligt i. Distriktet ska jobba för nya samarbeten med såväl föreningar som
kommuner. Sverok Väst ska stötta nya föreningar vid start och fortsätta hjälpa dem att
växa och ska tillsammans med dem arrangera aktiviteter och stötta dem.
Distriktet ska fortsätta synliggöra styrelsen och dess arbete, öka närvaron ute i distriktet
ytterligare och vill därför att föregående års närvaro vidhålls med minst tre styrelsemöten
utanför Göteborgsområdet.

A1: MEDVERKA PÅ EUROPRIDE I GÖTEBORG.
A2: Arbeta vidare med att stötta föreningar i deras arbete och samarrangera evenemang
med dem.
A3: Hålla minst tre styrelsemöten utanför Göteborgsområdet, helst tillsammans med
medlemsföreningar.

B. AMBASSADÖRSFÖRENINGAR
Ingen kan göra allt men många kan göra mycket. För att avlasta Sverok Västs styrelse och
för att öka distriktets närvaro runt om bör det därför finnas ambassadörsföreningar som
kan representera distriktet lokalt. Förarbetet som styrelsen 2017 gjorde ska resultera i
styrdokument för ambassadörsföreningar och deras aktiviteter.
Distriktet ska under året samarbeta med ambassadörsföreningar, andra lokala föreningar
och kommunerna i distriktet för att arbeta med ungdomar, spel och föreningsverksamhet i
mer socioekonomiskt utsatta områden.
Det är därför hög tid att distriktet får åtminstone tre ambassadörsföreningar.
B1: Ta fram styrdokument för ambassadörsföreningarnas verksamhet.
B2: Rekrytera minst tre ambassadörsföreningar.
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C. NÄTVERK OCH MEDLEMSTRÄFFAR
Distriktet kan bli ännu bättre på att skapa mötesplatser, främja arrangörer och skapa
mötesplatser för dessa att utbyta idéer och tankar på. Därför ska minst tre nätverksträffar
arrangeras under året med olika teman. Styrelsen ska utse en ansvarig för detta.
C1: Arrangera minst tre nätverksträffar

D. FÖRENINGSSTÖD
Det 110-procentiga stödet för distriktets föreningar ska fortsätta där distriktet lyssnar,
stöttar och engagerar våra föreningar till att utföra det som de själva vill. Det finns numera
ett fantastiskt kansli och detta behöver lyftas till medlemsföreningarna. Under 2018 ska
distriktet lägga stor vikt vid att få in samarbeten och deltagardagar. Metoder för att göra
det enkelt för föreningar att ansöka om stöd bör tas fram och det arbetet som bedrivs idag
ska utvecklas.
Styrelsen ska även i samråd med föreningar ta fram förslag på utlåningsmaterial som
borde införskaffas.
D1: Arbeta för att göra det enklare att ansöka om samarbetsavtal
D2: Arbeta för att ta fram ny utlåningsmaterial tillsammans med Sverok Västs
medlemsföreningar
D3: Tillsammans med medlemsföreningar få ihop minst 6 000 deltagardagar.

E. STYRELSEN OCH DISTRIKTET
Under året ska distriktsstyrelsens arbete fortsätta att utvecklas. Vägledande material för
överlämningar ska tas fram. Målet är att underlätta vid framtida överlämningar och göra
distriktets arbete mer lätthanterligt och tillgängligt för alla. Detta kommer att öka kvalitén
på distriktet.
Styrelsen och distriktet ska synas tydligare utåt. I samråd med medlemsföreningarna bör
det tas fram metoder för att på ett enklare och tydligare sätt kommunicera distriktets
verksamhet.
Under året ska distriktsstyrelsen arbeta vidare med en vision för distriktet och ta fram ett
förslag på denna till nästa årsmöte.
E1: Ta fram ett styrdokument som reglerar styrelsens arbete och respektive
ansvarsområde
E2: Ta fram en kommunikationsplan tillsammans med medlemsföreningarna
E3: Ta fram ett förslag på vision till årsmötet 2019.
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F. KANSLIET
Kansliet bör bli mer tillgängligt för medlemsföreningarna. Tydlig information kring hur
föreningar kan nyttja det ska finnas lättillgängligt.
Arbetet med att hitta fler hyresgäster ska fortsätta. Detta för att det är mer givande att
arbeta och utbyta erfarenheter med med andra förbund och organisationer.
F1: Jobba för att öka föreningars närvaro på distriktets kansli.
F2: Ha minst fyra hyresgäster på kansliet, inklusive Sveroks anställda

G. ETABLERA SPELKULTUREN I VÄSTRA GÖTALAND
Distriktet ska under 2018 avsluta och redovisa projektet Etablera spelkulturen. Projektet
har pågått sedan 2017 och förväntas vara avslutat till den första april 2018
G1: Avsluta och redovisa projektet Etablera spelkulturen.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare

Justerare

23 (25)

Protokoll Sverok Västs årsmöte | 2018-02-17

BILAGA I: FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2018
Intäkter

Budget 2018

Kommentarer

Bidrag VG-regionen

450 000,00 kr

Lägre i år pga färre deltagardagar 2017

Bidrag Halland

70 000,00 kr

Eftersom bidragen från Halland varierar
har vi lagt oss mellan 2016 och 2017s
siffror

Uthyrning av skrivbordsplats

60 000,00 kr

2 hyresgäster á 2500 kr/mån

Etablera spelkulturen

82 500,00 kr

Resterande pengar från Etablera
spelkulturen

Övrigt

1 000,00 kr

Summa intäkter

663 500,00 kr

Utgifter

Budget 2018

Etablera spelkulturen

82 500,00 kr

Resterande pengar för projektet

Regional Föreningskonsulent

196 000,00 kr

Enligt avtal med förbundet

Kanslihyra

185 000,00 kr

Enligt avtal

Kanslidrift

15 000,00 kr

Städ och material

Årsmöte

15 000,00 kr

Årsmöten är inte så dyra.

Samarbetsmodellen

150 000,00 kr

Baserat på mindre aktivitet 2017

Arrangemangsstöd Halland

20 000,00 kr

Baserat på aktivitet 2017

Profil- och utlåningsmaterial

25 000,00 kr

Projekt

Styrelsen

25 000,00 kr

Medverkan på distriktskonferenser och
resor till möten

Valberedning

2 000,00 kr

Resor, Nominator är gratis nu

Medlemsmöten och likabehandling

30 000,00 kr

Mycket kommer ingå i RFKs arbete

Övrigt

3 000,00 kr

Summa utgifter

748 500,00 kr

Resultat

−85 000,00 kr
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BILAGA J: VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL
FÖRTROENDEPOSTER
ORDFÖRANDE
Max Horttanainen (Göteborg, Pink Orange)

LEDAMÖTER
Antal ledamöter föreslås vara sex stycken.
●
●
●
●
●
●

Fredrik Andersson (Vänersborg, TVSK)
Emma Berglund (Göteborg, S.A.R.Z.)
Kevin Hoogendijk (Göteborg, Pink Orange)
Olivia Kristiansson, (Uddevalla)
Anton Myrholm. (Göteborg, SMASH)
Amanda Palmgren (Göteborg, Female Legends)

VALBEREDNING
Antal valberedare föreslås vara tre stycken.
●
●
●

Max Svensson - Sammankallande (Göteborg, MiFF)
Emanuel Goytia Svensson (Göteborg, GALF)
Gunnar Juliusson (Göteborg, GothCon)

REVISORER
Antal revisorer föreslås vara två stycken ordinarie, noll suppleanter.
●
●

Magnus Haglund (Göteborg, FLUFF)
Martin Brosser (Halmstad, GothCon)
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