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1.MÖTETS ÖPPNANDE 

Emma Berglund öppnade mötet 11:10. 

2.FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
Namn  Förening  Röstkortsnummer 

Emma Naglitsch  Göteborgs Allmänna Lajvförening  3 

Jennefer Liepa  Göteborgs Allmänna Lajvförening  5 
Elisabeth Sjöberg  Göteborgs Allmänna Lajvförening  4 
Emma Nord  Mystic Gaming  10 
Elin Johansson  Mystic Gaming  11 
Tess Klem  TVSK  7 
Björn Karlsson  TVSK  8 
Mattias Oskarsson  TVSK  6 
Jonathan Lindberg  TVSK  9 
     
Övriga närvarande     

Alizandra Plantin  Göteborg Cosplay Guild  102 
Sofie Tedenstad Svebring  Studiefrämjandet Halland  204 
Filip W. Gunnarsson  Trollhättan-Vänersborg spelklubb   

Emma Berglund  Styrelse  110 
Ida Rylöv  Styrelse  103 
Alkiz Hogedal  Styrelse  101 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa röstlängden till 9 personer. 

3.MÖTETS BEHÖRIGHET 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… anse mötet beslutsmässigt. 

4.VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Filip Gunnarsson till mötesordförande. 

5.VAL AV MÖTESSEKRETERARE 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Sofie Tedenstad Svebring till mötessekreterare. 

6.VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE 

Två justerare och två rösträknare ska väljas. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… välja Jennefer Liepa till justerare. 

2… välja Björn Karlsson till justerare. 

3… välja Emma Naglitsch till rösträknare. 

4… välja Emma Nord till rösträknare. 
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7.FASTSTÄLLANDE AV MÖTESORDNING 

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. 
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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.   

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa mötesordningen enligt förslaget. 

8.FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

FÖRSLAG 

1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Mötets behörighet 
4. Val av mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare 
6. Val av två justerare och två rösträknare 
7. Fastställande av mötesordning 
8. Fastställande av dagordning 
9. Verksamhetsberättelse för 2020 
10. Ekonomisk berättelse för 2020 
11. Revisionsberättelse för 2020 
12. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
13. Fastställande av verksamhetsplan för 2020 
14. Fastställande av avgifter för 2020 
15. Fastställande av budget för 2020 
16. Val av styrelse för 2020 
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17. Val av valberedning för 2020 
18. Val av revisorer för 2020 
19. Övriga frågor 
20. Mötets avslutande 
 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa dagordningen enligt lagt förslag. 

9.VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Se Bilaga A. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna. Verksamhetsberättelsen 
antogs med ett tillägg: 

Tillägg:  
Styrelsen yrkar att förtydliga och lägga till: 
9.1 TVSK 4 aktiviteter. 1064 samarbetsdagar. 
9.2 Wallhack 2 aktiviteter. 504 samarbetsdagar. 
9.3 BigNetwork 1 aktiviteter. 1024 samarbetsdagar. 
9.4 Spelens Hus 1 aktiviteter. 300 samarbetsdagar. 
9.5 Hikarikai 2 aktiviteter. 899 samarbetsdagar. 
9.6 GALF 1 aktivitet. 6 st samarbetsdagar. 
9.7 Totalt 3797 st samarbetsdagar. 

10. EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2019 

Resultat- och balansräkning för 2019 
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KOMMENTARER 

Kassör Fredrik Andersson ej närvarande. Har sänt över följande uttalande:  
“Under verksamhetsåret har styrelsen gjort några större ekonomiska förändringar, vi har 
sänkt vår RFK tjänst till 75% efter vad för arbetsuppgifter hen haft. Sedan har vi sagt upp 
vårt avtal med hyresvärden Higab och låtit Sverok Riks ta över hyreskontraktet, och som vi 
sedan har hyrt in oss hos Sverok i samma lokaler, detta är två stora saker vi gjort för att 
sänka kostnader för distriktet samt säkerställa en stabilare ekonomi för oss.  

Utöver detta har vi haft samarbetsavtal med föreningar runt om i distriktet och deltagit i 
Pride samt åkt på utbildning i Stockholm.” 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga den ekonomiska berättelsen för 2020 till handlingarna. 

11. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2019 

Revisionen rekommenderar att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. Den ekonomiska 
redovisningen behöver uppklaras mer. Bokföringen stämmer inte med bankens årssaldo. 
Uppmuntrar styrelsen att senare kalla till ett extrainsatt årsmöte.  

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna. 

12. ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… frågan bordläggs till ett extrainsatt årsmöte. 

13. FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 

Se bilaga B. 
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MÖTET BESLUTADE ATT 

1… fastställa verksamhetsplanen enligt lagt förslag. 

14. FASTSTÄLLANDE AV AVGIFTER FÖR 2020 

HUVUDYRKANDE 

Att avgiften för 2020 fastställs till 0 kr. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… avgiften för 2020 fastställs till 0 kr. 

15. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2020 

FÖRSLAG TILL BUDGET 2020 

Se Bilaga C. 

Korrigering: Styrelsen yrkar att korrigera budgetposten “kanslihyra” till 12 000 kr. 
Slutsumman för utgifter korrigeras därmed till: 750 000 kr. Totalsumma korrigeras till: -210 
000 kr. 

MÖTET BESLUTADE ATT 

1… anta föreslagen budget med gjorda korrigeringar. 

16. VAL AV STYRELSE FÖR 2020 

MÖTET BESLUTADE ATT 

… bordlägga frågan till ett extrainsatt årsmöte.  
 
Tilläggsyrkande: Styrelsen skall kalla till extrainsatt årsmöte som skall falla senast den 12:e 
april 2020. 
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17. VAL AV VALBEREDNING FÖR 2020 

MÖTET BESLUTADE ATT 

… bordlägga frågan till ett extrainsatt årsmöte.  

Tilläggsyrkande: Styrelsen skall kalla till extrainsatt årsmöte som skall falla senast den 12:e 
april 2020. 

18. VAL AV REVISORER FÖR 2020 

MÖTET BESLUTADE ATT 

… bordlägga frågan till ett extrainsatt årsmöte. 

Tilläggsyrkande: Styrelsen skall kalla till extrainsatt årsmöte som skall falla senast den 12:e 
april 2020. 

19. ÖVRIGA FRÅGOR 

Inga övriga frågor togs upp. 

20. MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande Filip W. Gunnarsson förklarade mötet avslutat 13:59. 
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BILAGA A. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVEROK VÄST 2019  

DISTRIKTSAKTIVITETER 
Under 2019 var en av de största händelserna West Pride i Göteborg där vi medverkade i 
paraden och anordnade aktiviteter i samarbete med Studiefrämjandet i deras lokaler på Falken. 
Utöver prideparaden i Göteborg deltog vi även i paraderna i Borås och Skövde. Strax innan 
årsmötet anordnades en workshop i att skriva motioner. 

KOMMUNIKATION 

Delad glädje är mångdubbel glädje, så med hjälp av vår kära RFK har vi under året lyft och gjort 
reklam för mer än 20 olika föreningar och evenemang runt om i distriktet. Den främsta kanalen 
för detta har varit Facebook, men även fina bilder på Instagram och inlägg i vår Discord-kanal. 
På Facebook har vi fått ökat antal följare och interaktioner med dessa jämfört med 2018. Vi har 
dock märkt att Twitter verkar vara på väg bort som en kanal, istället verkar Instagram vara något 
att satsa mer på. 

NÄTVERKS- OCH MEDLEMSTRÄFFAR 

Att träffas är ytterst trevligt så under årets gång har vi anordnat diverse distriktsträffar såsom 
Taco-torsdagar och Förenings-fredags-fika.  

KANSLIET 

Vårt utlåningsmaterial är en bra resurs genom vilket vi kan hjälpa föreningarna. Därför har vi 
strukturerat upp och förtydligat hur utlåningen fungerar, och förnyat det som behövts. Detta har 
fungerat väl och flera föreningar har lånat material för sina olika evenemang.  

På kansliet har vi haft ett antal föreningsträffar, men då lokalerna inte används till den grad att 
det rättfärdigar hyran tog styrelsen beslutet att låta Sverok Riks ta över kontraktet och genom 
dem hyra kontorsplats. För aktiviteter i framtiden tittar vi på ett samarbete med Studiefrämjandet 
för att hitta aktivitetslokaler. 

FÖRENINGSSTÖD 

Samarbetsdagarna under året som gått har vid tidpunkten för denna skrivelse uppkommit till 
3881 dagar totalt. Under året har distriktet haft sex stycken mysiga föreningsfredagar med fika, 
spel och samkväm. Både på kansliet och i andra verksamheters lokaler.  
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DISTRIKT OCH RIKS 

För att visa upp oss mer ute i distriktet och hos våra föreningar har vi under året haft två öppna 
styrelsemöten utanför Göteborg; i SUGS lokaler i Skövde och hos Armagedon i Borås. Det 
tredje planerade hos TVSK blev tyvärr inställt på grund av sjukdom.  

Styrelsen har arbetat tillsammans med distriktets regionala föreningskonsulent för att utveckla 
distriktets föreningar och verksamhet samt jobbat för att spelkulturen ska ta större plats i 
kulturplanerna inom distriktets upptagningsområde genom samarbetsavtal och samarbete med 
Studiefrämjandet. 

REGION VÄSTRA GÖTALAND 
Sverok Väst har under 2019 haft en aktiv dialog med Region Västra Götaland, främst genom sin 
regionala föreningskonsulent, och deltagit i arbetet med regionens nya kulturplan och fått 
beviljat medel till ett projekt för att stärka samarbetet mellan och förståelsen för 
spelkulturföreningar och kommunerna/regionen. 

Under året har Sverok Väst också inlett ett närmare samarbete med Studiefrämjandet, främst i 
Göteborg, Lidköping och Trollhättan för att samarrangera aktiviteter och representera i flera 
olika sammanhang. 

HALLAND 

Under 2019 satsade Sverok Västs på att utöka sin verksamhet i Halland genom att söka 
upp flera föreningar (t.ex. Kungsbacka Brädspelsförening och Halmstads 
Figurspelsförening), inleda ett samarbete med Studiefrämjandet Halland och delta i 
dialogträffarna och nätverket Bästa samverkansplatsen för kultur i Region Halland. 
 
Tillsammans med Studiefrämjandet besökte Sverok Västs regionala föreningskonsulent 
bibliotek och gymnasieskolor, arrangerade en spelkulturdag och skrivarworkshop på 
fritidsgården Nolltrefem i Halmstad samt arrangerade en fantastiknovelltävling i november 
2019.  
 

BILAGA B. FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2020 

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR SVEROK VÄST 2020 
- 
A. DISTRIKTSAKTIVITETER 
 
Vi har under de senaste åren jobbat mer på distriktsaktiviteter och vi kommer fortsätta att 
göra detta även kommande år. Vi har sett ökat deltagande och vi hoppas även att detta 
är en trend som kommer fortsätta. 
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Att delta på Pride för att visa att vi står upp för allas lika värde är lika viktigt för oss som att 
jobba på en jämställd spelkultur där alla bedöms lika oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning 
eller funktionsgrad. Vi vill också öka engagemanget och kunskapen - om möjligt - när det 
kommer till distriktens möjligheter att påverka på både lokalt och rikstäckande plan. 
 

A1: Medverka på WestPride 2020. 
A2: Stötta övriga Sverok initiativ på Pride runt om i distriktet. 
A3: Att arrangera minst en workshop i att skriva motioner, gärna innan Sveroks 
Riksmöte. 
A4: Föreningsfredag. Utöva aktiviteter tillsammans med föreningar såsom spel, fika, 
allmänt häng och erfarenhetsutbyte/planering av event m.m. OBS! Fikan är en viktig 
del i föreningsfredag™. Minst 6 ggr/år. 
 

B. LIKABEHANDLINGSARBETE 
 
Vi jobbar ständigt för att alla ska känna sig inkluderade och tycker det är viktigt att den 
informationen även kommer ut till föreningar om hur de kan arbeta för att ett bättre klimat 
för alla. VI ser gärna att: 
 

B1: Att det ska arrangeras minst en likabehandlingsutbildning för föreningar 
B2: Att det sker ett fortsatt likabehandlingsarbete i styrelsen. 

 
C. KOMMUNIKATION 
 
Vi vet att våra föreningar bedriver fantastisk verksamheter där ute som inte får tillräcklig 
med exponering och det vill vi gärna ändra på och lyfta för att visa för omvärlden. Vi 
hoppas även hitta informationsvägar till våra föreningar och hoppas hitta rätt. 
 

C1: Synliggör minst 12 olika föreningars verksamheter genom sociala medier. 
C2: Jobba aktivt med att hitta arrangemang och verksamhet att marknadsföra. 
C3: Jobba med att öka intresset och trafiken i våra sociala medier. 
 
 
 
 
 

 
D. NÄTVERK- OCH MEDLEMSTRÄFFAR 
 
Vi ser det som en självklarhet att våra föreningar ska få utvecklas, både inom sina 
verksamhetsgrenar men som föreningar och tror att vägen dit går i många fall genom 
utbyte av idéer. Därför tycker vi att distriktet som har en översyn även ska skapa en god 
plattform för sina föreningar för detta.  
 

D1: Att arrangera 3 stycken distriktsträffar per år. 
D2: Att arrangera minst en en föreningshelg. 
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D3: Fortsätta utveckla styrelsenätverket. 
D4: Arrangera en styrelseutbildning.  
D5: Arrangera mer riktad distriktsverksamhet; ha nätverksträffar för specifika genrer 
inom Sveroks områden. T.ex. cosplay, lajv, airsoft.  

 
E. KANSLIET OCH LOKALER 
Då kansliet inte används till den grad att kostnaden för hyran vägs upp kommer istället 
kontorsplatser hyras genom Sverok. Men då det är trevlig att ha en fast lokal som medlemmar 
lätt kan hitta till vill vi kolla på andra alternativ. 

 
E1: Att hitta en aktivitets- och samverkanslokal och ha 2-3 träffar där, samarbeta med 
Studiefrämjandet i deras nya lokaler - ett sätt att visa att vi vill ha en lokal fastän vi 
släpper kansliet som verksamhetslokal, men vi vill ändå ha samverkanslokaler som är 
bättre lämpade 

 
F. FÖRENINGSSTÖD 
Utan våra föreningar är vi ingenting och därför fortsätter vi att arbeta med våra 
samarbetsavtal. Vi följer Västra Götalandsregionens riktlinjer för dessa och kommer 
uppdatera kring vilka kriterier era fantastiska arrangemang behöver följa för att kunna 
skapa nya samarbetsavtal. 
 

F1: Jobba för att få ihop 6 000 samarbetsdagar. 
F2: Ordna ett digitalt verktyg som hjälper att skapa och ansöka om ett 
Samarbetsavtal. 
F3: Ta fram mer och/eller nytt profilmaterial för föreningsmedlemmar 

 
G. DISTRIKT OCH RIKS 
Vi vill fortsätta öka vår närvaro och synlighet bland våra föreningar men även för att 
föreningarna ska få möjlighet till mer inflytande. Genom att bli bättre på att skriva 
motioner kan föreningarna och medlemmarna ges mer inflytande och bestämmande. 
 

G1: Ha minst 3 stycken öppna styrelsemöten utanför Göteborg 
G2: Ha minst en workshop för få möjlighet att kunna påverka arbetet i distriktet och 
förbund. 
G3: Jobba tillsammans med RFK för att utveckla distriktets föreningar och 
verksamhet. 
G4: Jobba för att spelkulturen ska ta större plats i kulturplanerna inom distriktets 
upptagningsområde. 
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BILAGA C. FÖRSLAG TILL BUDGET 2020 

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR SVEROK VÄST 2020 
 

Intäkter Budget 2020 Budget 2019 

Västra Götalandsregionen 450000 450 000 

Region Halland 60000 60000 

Uthyrning av skrivbordsplats 0 100000 

Övrigt 30000 1000 

Summa 540000 610000 

   

Utgifter Budget 2020 Budget 2019 

RFK 400 000 500 000 

Kanslihyra 12 000 186 000 

Kanslidrift 25 000 25 000 

Årsmöte 15 000 15 000 

Samarbetsmodellen 120 000 150 000 

Profil- och utlåningsmaterial 15 000 15 000 

Arrangemangsstöd Halland 30 000 30 000 

Styrelsen 20 000 20 000 

Medlemsmöten och likabehandling 20 000 20 000 

Valberedning 9 000 15 000 

Ökat sparkapital 80 000 0 

Övrigt 4 000 1 000 

Summa 750 000 977 000 

Total summa −210 000 - 367 000 
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