
 
 

 

 

 

 

Sverok Stockholm 
Årsmöte 2007 

 

 

 

 

Saker vi klantade bort  

men som egentligen skulle ha varit med  

i handlingarna. 



Motion: Forodrim. 

 

Sverok är en demokratisk organisation. Sveroks stockholmsdistrikt likaså. Detta är en av de 

fetaste grundpelarna för hela organisationen. Minst lika viktig, om inte viktigare än 

syftesparagraferna om att spela spel. Sedan många år tillbaka har Sverk Stockholms 

tryckverkstad använts av en synnerligen odemokratisk organisation, Forodrim, i syfte att 

trycka sina medlemsblad. Detta har förvisso gjorts under täckmanteln av en undergrupp 

innom Forodrim som formellt sett har stadgar kompatibla med Sverok.  

 

Att sverok stockholm låter sina egna föreningar trycka ganska fritt är befrämjande för 

verksamheten, men att en främmande organisation, som dessutom är odemokratisk, 

missbrukar distriktets resurser anser jag vara fel. Därför motionerar jag:  

 

att: Sverok Stockholms styrelse tar kontakt med Forodrim och fastställer under vilka former 

Forodrim kan nytja distriktets tryckverkstad 

 

att: Sverok Stockholms styrelse snarast ombeder Forodrim att inte trycka fler medlemsblad 

på distriktets tryckverkstad innan en passande form för detta utarbetats.  

 

Daniel Armyr 

Kassör i KAST  

 

 

 

Styrelsens utlåtande:  
 

Forodrim är en av de föreningar som trycker mycket material på distriktets kansli, varav 

större delen inte är direkt spelrelaterat. Eftersom Forodrim är en antagen Sverokförening är 

det inte rätt att exkludera dem från de resurser distriktet tillhandahåller, men styrelsen har 

förståelse för att motionären ser ett moraliskt problem i detta.  

 

Styrelsen har under 2006 diskuterat frågan med Forodrim och i nuläget har vi ett avtal som 

innebär att Forodrim får trycka sin medlemstidning kostnadsfritt hos distriktet, precis som 

alla andra Sverok Stockholmföreningar. I utbyte ska Sverok Stockholm ges utrymme i nämnda 

tidning där valfri information från distriktet kan publiceras, för att nå ut till alla medlemmar i 

Forodrim.  

 

Styrelsen anser därför att motionen i sin nuvarande form är besvarad, men ställer sig positiv 

till att årsmötet diskuterar frågan. Detta är en fråga som tagits upp flera gånger tidigare, och 

för att undvika onödiga missförstånd mellan Sverok Stockholm, Forodrim och andra aktiva 

föreningar bör situationen redas ut.  

 

 

 



Motion: Stadgeändring 
Av Gabriella Rehbinder, GAM. 

 

Jag yrkar  

att: §54 i stadgarna revisorer ändras till revisor. 

 

Motivering: 

§55 Säger att revisor kan utlysa extra årsmöte. Därutöver är det lämpligt att den enskilda 

revisorn kan utlysa årsmöte då de har helt skilda arbetsområden och de inte förväntas kunna 

sätta sig in i varandras arbetsområden.  

 

 

 

Styrelsens utlåtande: Styrelsen tycker att det låter jättebra och föreslår att årsmötet bifaller 

motionen.  

 

 

 

De berörda paragraferna: 

 

§ 54 Om styrelse, revisorer eller minst hälften av medlemsföreningarna skriftligen kräver det 

skall extra årsmöte utlysas. 

§ 55 Extra distriktsårsmöte utlysas av styrelsen eller revisor.  





 



 



 
 



 



Blankett för inlämning av yrkande 
Inlämnad av: 

 
 

Yrkandet gäller (rubrik): 

 
 

Jag yrkar att: 

 
 

Motivering: 

 

Namn Förening 

 

 

 


