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Hur många ombud får vi skicka? 

Eftersom distriktets medlemsföreningar är olika stora, har de i demokratins namn olika 

stort inflytande på distriktsårsmötet. Därför får föreningarna skicka olika många ombud 

till årsmötet beroende på hur många medlemmar det finns i föreningen. Varje ombud på 

årsmötet har en röst, och en person får bara representera en förening. Ett ombud måste 

vara fysiskt närvarande.  

Det senaste inrapporterade medlemsantalet innan 31:a december 2009 är det som gäller. 

(Se lista på nästa sida). Om din förening har rapporterat medlemmar för 2009 före årsskif-

tet men föreningen har felaktigt antal medlemmar i listan: ta med gällande medlemslista 

för 2009/10 till årsmötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal föreningsmedlemmar  Antal ombud  

upp till 25 medlemmar     två (2) ombud  

26 till 50 medlemmar     tre (3) ombud  

51 till 100 medlemmar     fyra (4) ombud  

101 eller fler medlemmar     fem (5) ombud  
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

3872 Orcs 8 2 

A. Fiction 6 2 

Äckligt Kristna Brädspelare 7 2 

Ad Referendum 10 2 

Aftermatch 6 2 

AIMAZING Spelförening 0 2 

Airsoft STHLM 25 2 

Ã–ka Airsoft 0 2 

Akademiska Röda Gnomer 6 2 

Albions vÄktare 0 2 

Alea Iacta Est 0 2 

Alex KÄllare 6 2 

ALF 76 4 

Animecka 143 5 

Anonyma Dramamissbrukare 17 2 

Anonyma Lajvare 12 2 

Anvil 11 2 

Ãœberlander 5 2 

AoS 30 3 

ArdahÃni 33 3 

Ardas Apokalyps 9 2 

Arenberga Strategi (AS) 6 2 

Autospel 8 2 

Axis of Spelrox 0 2 

Basen 13 2 

Basilicum 10 2 

BHZ 0 2 

Björn Legionen 0 2 

BoB 10 2 

Bov 0 2 

BroLAN 30 3 

Brotherhood of the Yellow Sign 0 2 

Bruder-Gaming 9 2 

Catahya 343 5 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

Catch You on the Flipside Pinbal Club (CUFS) 5 2 

CBG-Kai 0 2 

cLAN C/O 0 2 

Coldfrag 897 5 

Crystal Gaming 1088 5 

CSM SpelfÖrening 618 5 

Cupkanalen 1307 5 

D100 5 2 

D6 5 2 

DBM 0 2 

De Leende 7 2 

Den innersta kretsen 5 2 

Den slipade diamanten 7 2 

Det hemliga rummet 1 2 

Det Kongliga Dateriet 111 5 

Det Outtalbara 7 2 

Devshack 0 2 

Die ZombiejÄgers 5 2 

Domokai 0 2 

DotE 11 2 

DPDNDE 0 2 

Draconium Incendia 6 2 

Dragon’s Lair föreningen 766 5 

Drakens Klo 6 2 

Drakens Tand 5 2 

Dreamsters 0 2 

DSGB 0 2 

EkerÖ Gaming 0 2 

EkerÖvarna 25 2 

Elaka VÄnner I LÄder 0 2 

Electric wind god fist 6 2 

EMR 51 4 

En trollkarl, en robot och en macka rÄkor 0 2 

eneric 1464 5 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

Ett 20-tal 7 2 

e-washi 23 2 

Evermade 22 2 

Evighetens vÄgskÄl 8 2 

Evilz 769 5 

F.E.A.R.qul 0 2 

FÄnriksfrÄmjandet 0 2 

FÅrÖsunds Paintball Klubb 12 2 

FÃ«a Livia 10 2 

FÖrenad Rollspels Front 8 2 

FÖrenade Byråkrater 0 2 

FÖrenade soffpotatisar 5 2 

FÖrening 9 7 2 

FÖreningen 8 2 

FÖreningen för fanjunkarnas väl 0 2 

FÖreningen för roll och konfliktspel Stock-
holm 0 2 

FÖreningen Granland 111 5 

FÖreningen Knutpunkt 10 2 

Familjen Ifrit 12 2 

Fata Morgana 0 2 

FFS 83 4 

Fingul 0 2 

Fit4fight 153 5 

Fjolltroll 0 2 

FLULF 0 2 

Fredriks Änglar 5 2 

Friction SpelfÖrening 5 2 

Game Evolution 0 2 

Gamepassion 11 2 

Gamez 1787 5 

Gangs 0 2 

Genesis 0 2 

GG 6 2 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

GG 45 3 

GGC 15 2 

GigaKirai 0 2 

Gitsnic 2 2 

Glad igen 6 2 

Gnomes in Black 0 2 

Gotlands Paintballklubb 18 2 

GrÖtsleven 0 2 

Green Stuff 0 2 

Groblus Gamers 10 2 

Guild of Mist 10 2 

GulF 5 2 

Gullvanerna 6 2 

Hamlet 5 2 

Hammerzeit 9 2 

Handen 10 2 

Havgard LajvfÖrening 8 2 

Hazard 460 5 

HDiHD 13 2 

Headless Rabbit EKG 39 3 

Hekos 10 2 

Highscore 64 4 

Hrafnmundrir 8 2 

Idrils anhÄngare 0 2 

Ihoplapparna 5 2 

Immersionisterna 7 2 

Immortal-Gaming 6 2 

InnsmouthÂ´s Finest 26 3 

IPRS 6 2 

Irken 8 2 

JÄrnsparvarna 0 2 

KÄllar-Lanarna 0 2 

Kartoffelkopf 16 2 

KAST 17 2 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

KBK 10 2 

Kingzen 6 2 

Kiyomori Ninjas 7 2 

Konventare.se 86 4 

kotte&Nina-klubben 17 2 

Kustens Trollkarlar 6 2 

LajvfÖreningen Klanernas Land 5 2 

LAN 4 2 

Lanfabriken 44 3 

LekfÖreningen fÖr Civilingenjörer och LÄrare 59 4 

Lemondogs SpelfÖrening 2361 5 

Lilla Gillet 25 2 

Lokan 53 4 

LOOT 6 2 

Lost in great games 8 2 

Lucky Number 8 8 2 

Ludic 6 2 

Lumberjacks of Kashyyyk 0 2 

LUNI 69 4 

MÄrsta Kaffe Kokers 7 2 

Magical Generation 8 2 

Massive Damage 5 2 

Masters of Clix 10 2 

McLovin 0 2 

Mellonath Galadhion 9 2 

MH Spelklubb 7 2 

MiFF 27 3 

M-kai 933 5 

Modern Gamers 1 2 

Moffes pojkar 6 2 

Mortimer's Manly Mortifyingly Male Society 7 2 

MoS 15 2 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

Mosebacke RollspelssÄllskap 0 2 

Motion Gaming 0 2 

Nattbad Poker Tour Invitational 30 3 

Ncf-kai 5 2 

Neonol spelfÖrening 5 2 

Nerds 4 Life 10 2 

Nintendo Next 64 4 

No ManÂ´s-LAN 8 2 

Nordens Eden 0 2 

Nordic Gamers 16 2 

Norra Reals lek- och spelförening 0 2 

Nuked.se 119 5 

NWI 0 2 

Nyckelpigan 5 2 

NynÄshamns Paintball Förening 0 2 

NyRF 8 2 

Optimus Gaga 0 2 

Orange Pop 0 2 

Orbicularis Oculi 7 2 

Ordo Ludus 5 2 

orz 46 3 

Otaken 0 2 

P.G. 103 5 

Paintball Ã–stra 6 2 

PAMMAK 11 2 

Paradoxima 5 2 

Playzone Gaming 1486 5 

Plugg and Play - Arlandagymnasiets spelföre- 0 2 

POF 15 2 

Proxxi 251 5 

Prylkompaniet 127 5 

Q 0 2 

Rådet 10 2 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

Röda Drakens lajvförening 12 2 

Rösterna från forntiden 9 2 

RÃ³men ho Eldar 17 2 

Radioaktiva Flingor 6 2 

RanunkelgrÄnds Brädspelssällskap 7 2 

RGOF 5 2 

Rogue Trader 45 3 

Rollspelarnas rätt i samhÄllet 7 2 

Roslagen Gaming 0 2 

S.A.R.Z. 74 4 

SÃ„S 0 2 

Saga Lajvförening 43 3 

Sagan om Ringen Kortspelsförening 9 2 

SBG-Sthlm 6 2 

sec 0 2 

Segael 3 2 

Sfed 0 2 

Shade Events 71 4 

Shrieking Geeks 0 2 

Silfverdraken 32 3 

Sjibb 11 2 

Skumma Gummor med SvÄrd 8 2 

Skvader-Lajv 15 2 

SMURF 9 2 

SON 10 2 

SoS 7 2 

sos squad 6 2 

Spaderdam SK 2 2 

Spel och Rollspel  För Alla i Norrort 0 2 

Spela för livet 0 2 

SpelÄnglarna 8 2 

Speleriet 16 2 

Spelföreningen Omega 8 2 

Spelföreningen Pööbeln 31 3 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

Spelföreningen RingbÄrarna 16 2 

Spelföreningen Vita Älgen 5 2 

SpelsÄllskapet Kungsholmen 5 2 

Spelsektionen 0 2 

Spelsyndikatet 0 2 

Speltornet 5 2 

SPG 0 2 

SSSR 0 2 

St: Leifs Heliga Beskyddare 8 2 

Star Spawn of Cthulhu 8 2 

Sthlm Gaming 64 4 

StockBowl 0 2 

Stockholm by Night 27 3 

Stockholm Military Gaming Club 9 2 

Stockholms MalifauxfÖrening 7 2 

Stockholms SkÄrgÅrds SpelfÖrening 7 2 

Stockholms Spelcharter 0 2 

Stockholms Spelkonvent 202 5 

Stockholmslajv 0 2 

StuGA 5 2 

Sturebys LajvfÖrening 6 2 

Svea Rikes Delade Lajvfront 7 2 

Svenska Lajv 0 2 

Svenska OthellofÖrbundet 26 3 

Svenska ScrabblefÖrbundet 120 5 

Svenska TekkenfÖreningen Lightdash 63 4 

Sveriges Roligaste SpoilsfÖrening 14 2 

Sveriges SpelsÄllskap 0 2 

SyskonkÄrlek 9 2 

Syskonskapet 44 3 

T20 7 2 

TÄby Enskildas WarhammerfÖrening 18 2 

TÄby Lasertag SÄllskap 6 2 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

Tärningen är kastad 7 2 

Tabepna 6 2 

TÃr na nÃ’g 2 2 

Tassadars tofflor 5 2 

TBF 5 2 

Team Oddball 0 2 

Telgelajv 44 3 

TFoS 6 2 

The Dice Brigade 10 2 

The Fingalunion 5 2 

The Primarchs 10 2 

The Stocktown Mindnet 6 2 

TIG 12 2 

TNT 6 2 

Tolvans spelförening 73 4 

TopNotch-klubben 0 2 

TROLL 26 3 

Tronens Tjänare 7 2 

Trumpeten&Trumpeten 0 2 

Tu Lajv 14 2 

Tygtigern 5 2 

Tyrs Rollspelsförening 8 2 

UFSF 11 2 

Ulvens rollspelsförening 5 2 

Under Den Linden 0 2 

Unionen 87 4 

Upplands Väsbys Spelförening 80 4 

Ursula 0 2 

Utpost3n 20 2 

V & A 5 2 

VÄrmdö Paintball 20 2 

Veni Vidi Visi 6 2 

VI 5 2 

Vi Älskar Stock 6 2 
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Så här många ombud får din förening skicka 

Namn Medlemmar Ombud 

Vikingagruppen Balders Hirds Taskspelare 18 2 

WiNZiP 0 2 

Visby Speedball 8 2 

VISSO Spelförening 10166 5 

Vodka Red Star 1 2 

VRG Lajv 0 2 

xGx 0 2 

Yatzy-Gaming 522 5 

ZHM 0 2 

Zzzezar 1 2 
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Praktisk information 

Årsmötet hålls i Bagarmossens Folkets hus.  

Mötet startar 10.00. Lokalen står öppen från 09:00 och vi vill att alla kommer så tidigt 

som möjligt för att få röstkort och liknande.  

Mötet beräknas pågå fram till cirka 18.00 men kan ta både mer eller mindre tid.  

Under mötet serveras fika och lunch för att du ska orka hålla igång. Efter mötet bjuds alla 

deltagare på After ÅM fika och mys om man vill. Planerar du att mysa ska du anmäla detta 

vid incheckningen.  

Tunnelbana med SL: Tag grön linje 17 mot Skarpnäck, kliv av i Bagarmossen. Gå upp för 

trapporna och tag till höger. Gå bort mot Bagarmossens centrum genom att gå mot Apo-

teket och Konsum. Gå förbi Konsum och sväng höger mellan Konsumhuset och Blå huset. 

25 meter fram på höger sida ligger Folkets Hus Bagarmossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt att hitta?  

Ring styrelsen på telefonnummer 0761 07 60 34 så hjälper vi dig fram!  

Bor du på Gotland?  

Om du bor på Gotland och vill åka på årsmötet ska du självklart göra det. Faktum är att vi 

ger resebidrag för omkostnader upp till 500 kronor om du reser till mötet från Gotland!  
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Mötesteknik 

För att ett så pass stort möte som distriktets årsmöte ska flyta på smidigt och bra, finns 

det vissa “regler” som man håller sig till.  

Tanken är att om alla uttrycker sig på samma sätt så undviker man missförstånd och gör 

det lättare att uppfatta den exakta idén bakom ett förslag.  

För att det här ska fungera i verkligheten är det dock viktigt att alla faktiskt förstår det lite 

kryptiska språk som pratas på årsmötet.  

Därför har vi helt enkelt sammanställt en liten ordlista för att underlätta för alla mötes-

deltagare.  

Att begära ordet  

Att begära ordet är rätt viktigt om du vill säga något kring ett visst för-

slag eller bara ställa en fråga.  

Det innebär i praktiken att du helt enkelt håller upp det talar-eller 

röstkort som du har utrustats med. Detta gör du på ett sådant sätt så 

att personen som sköter mötets talarlista uppfattar det. Denna person 

skriver ner ditt namn på listan och sedan är det bara att vänta på din 

tur att tala. (Talarlistan är just det - en lista över talare.)  

Ditt namn ropas upp när det är din tur. Vill du stryka dig från talarlis-

tan så håller du upp talar- eller röstkortet och gör en strykande rörelse 

över det, även här på sådant sätt att personen som sköter mötets talarlista uppfattar det.  

Yrkande  

Om du har ett förslag som du anser att mötet ska besluta om presenterar du det i form 

av ett yrkande. Ett yrkande är helt enkelt ett förslag med inledningen “Jag yrkar att...”. 

Det fina med yrkanden är att alla kan förstå att detta är något som det ska beslutas om.  

När du yrkar något ska du skriva upp det på ett papper, som du lämnar till mötesordfö-

randen. Behöver du hjälp med hur du ska förklara dina förslag för mötet, kan du alltid frå-

ga hjälpsekreteraren.  
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Mötesteknik 

Beslut  

När debatten är över och det är dags att besluta säger man att “mötet går till beslut”. 

När mötet har valt att gå till beslut ställer mötesordföranden upp en så kallad proposi-

tionsordning. Det innebär helt enkelt den ordning som yrkandena kommer att ställas mot 

varandra i. När propositionsordningen godkänts ställer mötesordföranden yrkandena mot 

varandra och man röstar på det yrkande man föredrar. Det yrkande som vinner ställs slut-

ligen mot avslag.  

Omröstning  

Omröstning sker i de allra flesta fall med något som 

kallas acklamation. Acklamation innebär kort och 

gott att mötesdeltagarna röstar med rösten istället 

för med handen. När mötets ordförande gjort pro-

positionsordningen klar frågar han eller hon om 

mötet vill rösta för yrkandet. De som är för svarar 

då “Ja”. Sedan frågar ordföranden om det är någon 

som är “där emot” och dessa svarar då “Ja”. Ordfö

randen meddelar sedan vilket yrkande han anser 

har vunnit.  

Om man tycker att utfallet av en omröstning är 

oklart vid något tillfälle eller om man anser att ac-

klamation av någon anledning inte är lämplig kan man begära votering. Så snart någon 

begär votering kommer omröstning att ske med de röstkort som delats ut innan mötet. I 

övrigt så gäller samma sak. Först ber mötets ordförande de som är för att räcka upp kor-

tet. Därefter räcker de som är emot upp kortet.  

Om man tycker att resultatet fortfarande är oklart kan man begära rösträkning. Vid röst-

räkning får alla räcka upp röstkorten på samma sätt som förut, men nu räknar de två val-

da rösträknarna rösterna.  

Det finns även möjlighet för en mötesdeltagare att begära sluten omröstning. Då röstar 

man genom att skriva yrkandets namn eller nummer på en anonym lapp. Rösterna räk-

nas sedan av rösträknarna.  
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Mötesteknik 

Ordningsfrågor  

En ordningsfråga är en praktisk fråga i stil med “kan vi ta en 

paus?”, “kan vi göra något åt att det är så kallt?” och dylikt. 

En ordningsfråga får inte användas för att göra ett inlägg i 

diskussionen.  

Alla ordningsfrågor går före talarlistan - säg bara 

“ordningsfråga” så kommer mötesordföranden att ge dig 

ordet. Utöver vanliga ordningsfrågor finns det fyra fraser 

som används vid speciella situationer:  

Streck i debatten  

Begär “streck i debatten” gör du om du tycker att en diskussion har pågått för länge eller 

att alla bara säger samma sak hela tiden. När det beslutas om streck i debatten måste alla 

som vill säga något skriva upp sig på talarlistan och alla yrkanden ska lämnas in, efter 

streck i debatten avslutas nämligen diskussionen.  

Det går att riva upp beslut om att ha streck i debatten genom att väcka en ordningsfråga 

om att riva upp beslutet.  

Sakupplysning  

Man kan lämna en “sakupplysning” när man vet konkreta fakta som talaren skulle behö-

va få reda på eller har missuppfattat. En sakupplysning får bara handla om fakta och inte 

om tolkningar eller egna åsikter.  

Replik  

Du begär att få göra en “replik” om en talare säger något 

allvarligt om dig (eller den förening som du representerar) 

som du tar som ett personligt påhopp. Liksom vid en ord-

ningsfråga säger du bara “replik”, och om mötesordföranden 

anser det berättigat kommer du att få avbryta talarlistan för 

att ge din replik.  
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2 a) Verksamhetsberättelse 

Verksamhet 

Dela ut ekonomiska bidrag i form av aktivitetsbidrag och lokalbidrag. 
Under året har distriktet delat ut 208 000 kr i bidrag till projekt och lokaler samt 
handlagt projektbidrag för 100 000kr för Sveroks räkning 
 
Många föreningar har sökt projektbidrag och dessa har vi beviljat under året:  

 

 

 

 

 

 

GamerzGates arrangemang blev inställt så de bidraget blev återbetalat. 

Utöver dessa blev också en ansökan bordlagd fram till starten av kommande år och en 
blev avslagen. 
 
20 000kr söktes av Immersionisterna - bordlades 
20 000kr söktes av Studiefrämjandet Söderort och fick avslag 
 
Stötta spellokaler i distriktet. 

En lokalförening har fått projektbidrag för att marknadsföra sig på en mässa. Hela 
budgetposten på 60 000kr för lokalbidrag delades ut till x föreningar. 

 

 

. 

Förening Summa Förening Summa 

M-kai 50 000 M-kai 3 000 

Stockholms Spelkonvent 50 000 Unionen 4 000 

Granland 15 000 Lilla Gillet 3 600 

Piperska Grottan 5 000 Ekerövarna 1 000 

Stockholm by Night 26 000 GamerZGate 8 000 

Doyoubikai 4 000 Segael 3 000 

Nordic Larp Talks 6 000 A week in Stockholm 4 500 

Animecka 4 000 Unionen 3 000 

Hander som rullar tärningen 12 000 Airsoft Stockholm 20 000 

Förening Summa 

Troll 6000 

Piperska Grottan 22000 

Unionen 10000 

Lilla Gillet 10000 

Proxxi 12000 
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2 a) Verksamhetsberättelse 

Anordna eller stötta ordnade resor till evenemang. 

I år så gick det bussar till Lincon och Närcon samt några små resor arrangerade         
av föreningar 

Öka kompetensen inom distriktet och medlemsföreningarna genom exempelvis utbild-
ningar och workshops. 

Utöka samarbetet med Studiefrämjandet. 

Vi har inlett ett utbildningssamarbete med Studiefrämjandet som startar under våren 
2011 och även varit på Studiefrämjandet Stockholmsavdelningens årsmöte och invig-
ningen av deras nya lokal. 

Utforska behovet av, och starta upp arbetsgrupper. 
Arbetet startades i slutet av året och kommer att fortsätta under 2011. Vi har under 
året avvecklat flyttgruppen och åter påbörjat rekryteringen till kansligruppen,        
onsdagsmiddagsgruppen och en redaktion för distriktstidningen Zworq. 
 
Fortsätta samarbetet med stadsbiblioteken. 
5 föreningar arrangerade spel på bibliotek under Spelveckan med stöd av distriktet. 
 
Undersöka om det finns intresse och behov för ökad verksamhet och närvaro på Got-
land. 

Under våren ringdes alla 6 föreningar på Gotland och intresset vad svalt hos dessa. 
Styrelsen gjorde senare bedömningen att inte fortsätta satsningen på Gotland. 
 
Valberedningen ska anordna ett visionsmöte på hösten inför kommande års arbete. 

Visionsmöte hölls den 14:e november i Studiefrämjandets lokaler. 

Marknadsföring 

Tillhandahålla profilkläder till distriktsaktiva för representation på event. 
Nya profilkläder var på väg att införskaffas då Sverok presenterade eventuell ny logga 
och då sköts planerna upp. 
 
Vara med på Ung08-festivalen och undersöka eventuellt samarbete med Eventgruppen.  

Distriktet deltog på Ung08 i Stockholm Ungdoms tält alla dagar under festivalen. Oli-
ka föreningar genomförde figurmålning, figurspel, lajvfäktning och verklighetsspel. 
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2 a) Verksamhetsberättelse 

Se till att Sverok Stockholm finns representerat på stora spelrelaterade event inom di-
striktet. 

Distriktet deltog på Meuwcon och på Haninge Fantasy Games 

Kommunikation 
Se över och renodla de informationskanaler som finns idag.  
Distriktet har i år utökat användandet av distriktets Facebook-sida. 

Snarast ta fram hållbara riktlinjer för hur informationen ska skötas. T.ex. inom vilken 
tidsram protokoll och liknade skall finnas tillgängligt för medlemmar. 
I början av året togs det fram en policy gällande hanteringen av protokoll. 

Ge ut interntidningen Zworq minst tre gånger under verksamhetsåret och få medlemsfö-
reningar att fylla den med spännande information. 

Tyvärr hans det bara med att ge ut ett nummer av Zworqen, men som tidigare nämnts 
så har arbetet med att tillsätta en redaktion. 

Hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. 
Tyvärr har uppdateringar av hemsidan varit sporadiska. 
 
Förbättra kontakten med förbundets eventgrupp. 

Försök har gjorts.  

Styrelsen 

 

Undersöka möjligheterna till politiskt påverkansarbete i valrörelsen, för Sverok-
relaterade frågor. 

Vi tryckte och skickade vykort till ledamöter i kulturnämnder i 9 stockholms kommu-
ner, på vykortet fans information om Sverok Stockholm och spelhobbyn. 

Flytta över bokföringsarbetet från Sveroks förbundskansli till Sverok Stockholm. 
Genomförtdes under våren. 

 



 22 

2 a) Verksamhetsberättelse 

Arrangera två visions- och teambuildingmöten för styrelsen varav ett så snart som möj-
ligt efter årsmötet. Dessa bör hållas på neutral plats, och gärna med extern ledning.  

Den första blev en helg på en scoutstuga på Värmdö med utbildning och samkväm. 
Den andra var mera socialt inriktad med middag och Laserdome. 

Se till att Sverok Stockholm finns representerade på de Slag som anordnas av förbundet. 
På Inslaget deltog 8 ur styrelsen och på Paketinslaget deltog 2. 
 

Kansliet 

Anordna en stor invigning av det nya kansliet.  
Etablera kansliet bland medlemmarna.  

Den 4 september höls en dags lång invigning av nya kansliet med mat, film, tv-spel 
brädspel, vattenkrig, röstfiskedam och Sverokfrågesporten där medlemmarna utma-
nade och  styrelsen. Det kom ungefär 50 besökare och många föreningar fans repre-
senterade. 
 
Vidareutveckla onsdagsmiddagarna. 

Föreläsningarna som hålls tillsammans med Studiefrämjandet kommer hållas under 
onsdagsmiddagarna.  

Flytten 

Under året har också en stor flytt genomförts då vi har flyttat ut ur de gamla lokalerna 
i Johanneshov och in i frächa lokaler i Kristineberg som också håller måtten för att 
vara anpassade handikapp såsom rullstolsburen person. Själva flytten var den stora 
saken under det här året. den slutfördes i juni men en del saker återstår fortfarande 
att göra som kansligruppen nu tagit över. Det lades ner enorma mängder tid på flyt-
ten under andra delen av våren och resultatet blev mycket bra.  
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2 b) Ekonomisk berättelse 

Under året har det skett några stora saker som har haft stor påverkan på årets ekonomi. 
 
Landstings bidragen blev 70tkr mindre än vad som var budgeterat på grund av ett med-
lemstapp under 2008 troligen för att Midas strulade så mycket. 
 
Under året har vi flyttat kansliet och flytten har kostat ca 300 tkr men då saknas ett inköp 
på larm- och lås -system för nya kansliet på ca 50 tkr som kommer att behövas göras      
under 2011. 
Flytten har också påverkat  stora delar av distriktets verksamhet  och har gjort att det    
legat nere under stora delar utav året. Dessutom så har vissa av satsningarna så som Got-
landsgruppen lagts på is då inget intresse på Gotland fanns för gruppen ,och Jämlikhets-
gruppen kom inte igång och blev en aktiv grupp. Utbildningar uteblev mycket på grund av 
att flytten drog ut på tiden samt att styrelsen drabbats av avhopp under året. Det har 
dock genomförts en utbildningshelg för styrelsen och det har tagits fram ett program för 
utbildningar under våren. 
 
Hyran för gamla kansliet blev betydligt mindre då vi fick en avdrag för att vi inte kunde 
använda kansliet under en tid pga vattenskador i fastigheten. 
 
I år har det köpts en ny Riso till tryckeriet för 125 tkr.  
 
Det har delats ut 140 tkr i projekt bidrag i år då det varit många som har sökt mycket 
pengar. 10 tkr är ännu inte utbetalda. Alla bidrag som vi handlade åt förbundet har        
använts. 
 
Det har också delats ut 60 tusen i lokalbidrag men bara 18 har betalats ut då det inte 
hanns med att skriva kontrakt och göra utbetalningar innan årsskiftet. 
 
Evenemangsresor spräckte sin budgeten då en bussresa till GP i Magic i Göteborg gick 
mycket minus på grund av få anmälda. 
 
Med vänliga hälsningar  
Olle Melander 
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2 b) Ekonomisk berättelse 

Summor i tusen kronor 

 Budget 2010  Resultat 2010 

Intäkter    
Landstingsbidrag 850  780 

Tryck   1 

Bussintäkter   14 
Summa intäkter 850  795 

    
Utgifter    
Administration    
Styrelsens arbete 30  31 

Valberedning 10  4 

*visionsmöte  5  

*övrigt  5  

    
Årsmöte och bokslut 51   
*årsmötet  15 15 

*revision  35 54 

*Ideell revision  1 0 

    
Flytt 330   
flytten  30 40 

renovering   200 195 

Inventarier  100 65 

    
Tryckverkstad    
Inskaffande av ny riso 100  125 

Riso 145  117 

Förbrukningsmatriel 70  81 

    
Kansli    
Hyra + el 260   
*gamla kansliet  60 35 

*nya kansliet  200 175 

*EL nya kansli   0 

Alla poster markerade med * är en del av posten ovanför som inte är markerad med * 
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2 b) Ekonomisk berättelse 

 Budget 2010  Resultat 2010 

    
Förvaltning 9   
*Telefon  5 5 

*internet  4 1 

Försäkring   7 

kopiator/skrivare (ej riso) 30  20 

Allmänna inköp 5  1 

IT-grupp 60  60 

    
Verksamhet    
Lokalbidrag  60  60 

Projektbidrag 100  140 

Evenemangsresor 30  52 

Zworq 10  2 

Verksamhetsprojekt 100   
*utbildningar/workshops  25 2 

*marknadsföring  30 18 

*ung08  10 8 

*biblioteksspel  5 3 

*Onsdagsmiddagar  10 8 

*Gotlandgruppen  10 0 

Jämlikhetshandläggare/
grupp  10 1 

    
Summa utgifter  1400  1347 

Årets resultat -550  -530 

Summor i tusen kronor 

Alla poster markerade med * är en del av posten    

ovanför som inte är markerad med * 
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2 c) Revisionsberättelse 

Revisonsberättelsen kommar att tillhandahållas på årsmötet. 
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3 a) Första läsningen av stadga §70 

Bordlagd från förra årsmötet. 

 

 

 

Ursprunglig motion 

Nuvarande lydelse: 

§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till 

distriktsårsmötet, eller distriktsårsmötet enhälligt beslutar uppta. 

 

Vi vill göra det möjligt för distrikets medlemmar att komma med motioner, och att de 

ska behandlas om de kommer i tid, oavsett om det återfinns i kallelsen eller inte. 

 

Därför vill vi ändra §70 till: 

"§ 70 Stadgeändring kan ske om så föreslagits genom giltigt inkommen motion  eller om 

distriktsårsmötet enhälligt beslutar att uppta frågan." 

Denna ändring kräver likalydande beslut med 2/3 majoritet av två på varandra 

följande ordinarie årsmöten. 
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3 b) Ändring till personval 

Jag vill rekommendera årsmötet 2011 att ha personval istället för klumpval av styrel-

sen för kommande år. 

 

Hampus Ahlbom  
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4 a) Fastställande av verksamhetsplan 

Verksamhetsplan för 2011 

Vision                         
Sverok Stockholm är ett nav för medlemmarna och den naturliga mötesplatsen för 
alla spelare i distriktet. 
 
Verksamhet 
Vision 
Distriktets verksamhet genomsyras av öppenhet och inkludering. 
 
* Dela ut ekonomiska bidrag i form av projektbidrag och lokalbidrag. 
* Arbeta för en ökad spridning bland de föreningar som använder distriktets resurser 
och söker bidrag. 
* Stötta spellokaler i distriktet. 
* Anordna eller stötta ordnade resor till evenemang. 
* Öka kompetensen inom distriktet och medlemsföreningarna genom exempelvis ut-
bildningar och workshops. 
* Utöka samarbetet med Studiefrämjandet. 
Genom att bland annat vara närvarande på Studiefrämjandets avdelnings- och di-
striktsårsmöte och hålla föreläsningar på kansliet. 
* Fortsätta samarbetet med stadsbiblioteken. 
* Valberedningen ska anordna ett visionsmöte på hösten inför kommande års arbete. 
* Förbättra distrikets uppmuntring av ideella                                                                                       
* Undersöka möjligheten till alternativa inkomstkällor 
 
Marknadsföring 
Vision 
Alla spelare i distriktet känner till Sverok Stockholm. 
 
* Tillhandahålla profilkläder till distriktsaktiva för representation på event. 
* Sprida information om distriktet, kansliet och distriktets övriga resurser. 
* Arbeta för att öka den positiva kontakten med media. 
* Vara med på Ung08-festivalen och undersöka eventuellt samarbete med Eventgrup-
pen. 
* Se till att Sverok Stockholm finns representerat på stora spelrelaterade event inom 
distriktet. 
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4 a) Fastställande av verksamhetsplan 

Kommunikation 

Vision 

Distriktet är en självklar resurs för sina medlemmar. 

 

* Börja skicka ut nyhetsbrev via mail 

* Se över Zworqens framtid 

* Fortsätta strukturera upp ansvarsområden och tillhandahålla aktuell kontaktinfor-

mation för dessa. 

* Gå genom hemsidan och förbättra den. 

* Se över bokningssystemet 

* Arbeta för ökad kontakt och samarbeten mellan föreningar 

* Ringa alla nystartade föreningar inom distriktet och undersök eventuellt                

samarbete med förbundet om det. 

 

Styrelsen 

Vision 

Styrelsens arbete genomsyras av samarbete, öppenhet och engagemang. 

 

* Se till att alla befintliga policys och riktlinjer finns på hemsidan för enkel åtkomst. 

* Arrangera två visions- och teambuildingmöten för styrelsen varav ett så snart som 

möjligt efter årsmötet. Dessa bör hållas på neutral plats, och gärna med extern led-

ning. 

* Se till att Sverok Stockholm finns representerade på de Slag som anordnas av        

förbundet. 

* Arbeta för att Sverok Stockholm har ett starkt samarbete med förbundet och övriga 

distrikt. 

* Sammarbeta aktivt med den avgående styrelsen för en ordentlig överlämning och 

mottagande av arbetet. 
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4 a) Fastställande av verksamhetsplan 

Kansliet 

Vision 

Kansliet är en framstående resurs i distriktet 

 

* Öka användandet av kansliet. 

* Marknadsföra kansliet bland medlemmarna. 

* Ordna klara riktlinjer för användandet av kansliet och dess resurser. 

* Fortsätt vidareutveckla onsdagsmiddagarna. 

* Annordna en fest liknade den som var vid invigning för att fira distriktets 20-års    

jubilium. 
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4 b) Fastställande av medlemsavgift 

Styrelsen föreslår att distriktet väljer att inte ta ut någon medlemsavgift för 2010. 
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4 c) Fastställande av budget 

Kommentarer till budgeten 

Landstingsbidraget är framräknat med medlemsuppgifter för 2009 och räknat med ca 

10% bortfall på grund av att kårerna kommer att börja söka bidrag. En ökning med ca 

2000 medlemmar gör att intäkterna kommer att ligga kvar på ungefär samma nivå som 

tidigare. Det här är en ganska optimistisk uppskattning. 

Något vi också kan behöva tänka på är att Sverok i stort riskerar att tappa många med-

lemmar om något år om staten inför krav på medlemsavgift. 

Nollbudgeten 

Eftersom vi kommer att behöva minska våra utgifter närmaste åren och försöka hamna 

kring noll i resultatet så har vi tagit fram en sådan budget för att visa ett exempel på hur 

mycket vi i så fall behöver skära ner med nuvarande intäkter. Observera dock att det här 

inte är styrelsens budgetförslag. 

Bortagna och nollade poster 

Alla poster som rör flytten är borttagna. 

Gotlansgruppen och jämlikhetsgruppen är nollad på grund av bristande intresse samt att            

förbundet har inlett ett förarbetet för en större satsning om jämlikhet. 

Internet är nollad eftersom det sponsras av Ownit mot att vi har en banner på hemsidan. 

Nya poster 

Uppmuntran av ideella och Jubileum 

Båda är relaterade till verksamhetsplanen, se den för mer info. 

Lås- och larm- system 

Installationen av systemet påbörjades i slutet av året och kommer därför hamna på det 
här årets budget. Larmet är ett krav från försäkringsbolaget medans låssystemet är för att 
vi ska kunna använda kort. 

Inredning till kansliet 

Allt är inte klart på kansliet och de här pengarna ska gå till att göra klart det. 
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4 c) Fastställande av budget 

Nya poster fortsättning 

El 

Vi vet inte riktigt vad elen kommer att kosta därför frågetecknet, en gissning är kring 15-
30 tkr per år. El-abonnemanget står på bostadsrättsföreningen och vi har därför inte       
betalat någon för elen under 2010 men vi kommer att få betala brfen för det  senare. De 
arbetar med att fixa så att vi kan skaffa ett eget abonnemang. 

Ändrade summor 

Vi minskade några poster för att resultatet skulle bli bättre och där vi tror att det är minst 
behov eller att det inte kommer att användas. De posterna är evenmangsresor –10 tkr, 
ubildningar –10 tkr och marknadsföring –20 tkr. 

Onsdagsmiddagarna +4 tkr 

Justerad eftersom de  kommer vara ett normalt antal onsdagsmiddagar igen. 

Revision +10 tkr 

Revisionen verkar bli dyrare än vad vi först trodde när vi bytte revisorer. 

Projektbidrag +20 tkr 

Vi har i ett par år nu systematiskt gått över budgeten för projektbidraget och det är dags 
att höja budgeten för det. Behovet är egentligen större än den här höjningen men det är 
inte ekonomsikt möjligt att höja det mera. 
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4 c) Fastställande av budget 

Summor i tusen kronor 

 Budget 2010 Utfall 2010  Budget 2011 

Intäkter    
Landstingsbidrag 850 780 800 

Tryckeriet 0   
Summa intäkter 850 780 800 

    
Utgifter    
Administration    
Styrelsens arbete 30 31 30 

    
Valberedning  4  

Visionsmöte 5  5 

Övrigt 5  5 

    
Årsmöte och bokslut    
Årsmötet 15 15 15 

Revision 35 54 45 

Ideell revision 1 0 1 

    
Tryckverkstad    
Riso 145 137 145 

Förbrukningsmatriel 70 81 70 

    
Kansli    
Hyra kansli 200 192 200 

EL  0 ? 

Förvaltning    
Telefon 5 5 5 

Internet 4 1 0 

Försäkring  7 7 

Kopiator/skrivare (ej riso) 30 7 30 

Allmänna inköp 5 1 5 

Lås och larmsystem ny ny 50 

Inredning till kansliet ny ny 15 

IT-grupp 60 60 5 

      Nollbudget 
 

800 

 

800 

 

 

 
20 

 

 
0 

5 

 
 

7 
45 

1 

 
 

145 
70 

 

 

200 

? 

 

5 

 

7 

30 

5 

40 

15 

0 
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4 c) Fastställande av budget 

Summor i tusen kronor 

 Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011 

Verksamhet   
Lokalbidrag 60 60 60 

Projektbidrag 100 148 120 

Evenemangsresor 30 42 20 

Zworq 10 2 10 

    
Verksamhetsprojekt  

Utbildningar/workshops 25 2 15 

Marknadsföring 30 18 10 

Ung08 10 8 10 

Biblioteksspel 5 3 5 

Onsdagsmiddagar 10 8 14 

Gotlandsgruppen 10 0 0 

Jämlikhetshandläggare/grupp 10 1 0 

Jubileum   5 

Uppmuntran av ideella 5 

    
Summa utgifter 1400 1347 900 

    
Resultat -550 -566 -100 

       Nollbudget 
 

50 

100 

10 
5 

 

 
10 

5 
5 
0 

14 

0 

0 
0 
5 

 

792 
 

1 

Nollbudgeten är ett exempel på hur mycket och 

var som vi kan skära för att nå ett nollresultat. 

Det är alltså inte styrelsens förslag till budget. 
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4 d) Val av distriktsstyrelse 

Här är årets förslag till styrelse. I år så har vi satt ihop ett förslag vi tror kommer att kun-

na arbeta bra ihop. Vi har blandat personer med olika mycket erfarenheter för att få 

ihop ett förslag som har en bred kunskap och stora möjligheter att driva distriktet un-

der det kommande verksamhetsåret.  

 

När vi började vårt arbete med att få ihop ett styrelseförslag så var vi lite oroade över 

att det inte var fler än två personer från sittande styrelsen som ville ställa upp på ett år 

till. Men efter ett tag så märkte vi att det inte var några problem för vi fick in flera no-

mineringar med folk som var intresserade och hade många bra idéer på vad de ville 

göra om de hamnade i styrelsen under nästa år. Vi har faktiskt suttit i den knepiga sit-

sen att i inte har kunnat ha med alla personer vi skulle velat få plats med, det har varit 

ett hårt arbete med långa diskussioner om vilka personer vi tror kommer fungera bra 

ihop och ändå göra ett bra jobb. 

 

Valberedningen 
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4 d) Val av distriktsstyrelse 

Valberedningens förslag till ordförande 
 
Namn: Robert Jonsson 
Ålder: 23 
Hobbygrenar: Rollspel och ibland brädspel 
Föreningar: Miff, Gangs, Lilla Gillet 

 

Läser man i mitt CV så står det att jag är envis, driven och        
initativtagare.  
 
Skulle man be mig att beskriva mig själv så är jag en extremt  
drivande lättmotiverad person som gärna ser att saker blir   
gjorda. 
 
Annat om mig är att jag är 23 år gammal - 87:a. 
Just nu så pluggar jag psykologi på södertörns högskola. När jag inte sysslar med Sverok så 
är jag också aktiv scoutledare. Sen så spelar jag självklart spel. Största intresset där ligger 
innom rollspel. Men självklart så är jag inte den som tackar nej till lite brädspelande så 
snar tid ges. Eller att testa på någonting nytänkande - sådant gillar jag. 
 
Stora frågor som jag vill arbeta med är lokaler - mera lokaler till alla föreningar! Tänk om 
distiktet kunde erbjuda en sorts mäklartjänst till föreningar som söker lokal just för att till-
se deras syften, visst skulle det vara awsome? 
 
En annan fråga som intresserar mig är ideellt arbete. Det finns många människor som ar-
betar och vill arbeta ideellt för att göra skaer bättre innom distriktet - för dessa bör man 
göra det så lätt som möjligt att göra det de vill samta att man ska inte beöva känna sig 
tvungen att göra saker utan det ska vara roligt.  
 
Sist men absolut inte minst - ungdommar. Ungommarna utgör våra medlemmar de är vå-
ran framtid och de har en outtömlig mängd energi och engagemang. För att inte tala om 
tid att göra saker.  
Ungdommar och deras tankar och idéer är en enorm resurs som vi har i distriktet - den 
bör vi utveckla - sprida och uppmuntra. Jag skulle vilja rikta lite extra fokus på de som är 
under 25 och se hur vi på bästa sett kan hjälpa just dem att sprida och utväckla spelhob-
byn. 
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4 d) Val av distriktsstyrelse 

Motkandidator till ordförandeposten 
 

Namn: Joakim Karl Fredrik Andersson 
Ålder: Född 15:e Januari 1989 

Hobbygrenar: Lajv, Brädspel, Figurspel, Rollspel, Kortspel, 

Föreningar: Immersionisterna, Stockholms MalifauxFörening, 
Tassadars Tofflor, Die Zombiejägers 

 
Manifesto: 

Mitt mål med min kandidatur är att under 2011 verka för        
följande fyra konkreta punkter: 

Att öka fokus på att stödja faktisk Verksamhet såväl           
ekonomiskt som på andra vis; distriktet (såväl som För-
bundet) finns till för att främja spel och kultur, ingenting 
annat. Bidrag till föreningar och Verksamhet bör ses över 
och ekonomin bör granskas, för att se om det här finns 
utrymme för att skära ned på delar som inte rör den     
faktiska Verksamheten, i syfte att omfördela resurser till att stödja medlemsföre-
ningarnas Verksamhet. 

Att Distriktet ska aktivt hjälpa föreningar med byråkrati, pappersarbete, formalia och 
ekonomi, frågor som för många föreningar är i vägen för Verksamheten. 

Att främja och stärka Distriktets image, profil och riktning. Sverok Stockholm är ett av 
Sveroks seriösare distrikt, och bör så förbli, och för profilera sig tydligare och synas 
mer, söka bli en modell för hur ett Distrikt ska vara. 

Att representera Distriktet utåt, att öka insynen och öppenheten för samarbete med 
såväl föreningar, distrikt och förbund som med kommuner och lokala intressen. Di-
striktets verksamhet bör bli en del av Stockholm och Sverige. 
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4 d) Val av distriktsstyrelse 

Valberedningens förslag till kassör 
 
Namn: Olle Melander 

Ålder: 21 
Hobbygrenar:  Inblandat i allt på ett eller annat sätt men i 
huvudsak spelar jag brädspel 
Föreningar:  Proxxi, Gangs, Miff, GamerZGate och           
Konventare.se 
 
Vad jag vill göra i Sveroks Stockholms styrelse: 
Det jag vill jobba med i Sverok Stockholm är att skapa och 
bygga upp kontakter mellan föreningarna för att skapa ett 
mer aktivt och levande distrikt som kan sprida kunskap   
hjälpa våra föreningar. 
Jag kommer att konkret jobba med frågor som marknadsförings evenemang som ung08. 
Samt jag kommer att jobba med bokföringen utbetalningar och landstingsbidrags ansök-
ningen och massa annat sånt som distriktet inte klara sig utan. 
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4 d) Val av distriktsstyrelse 

Valberedningens förslag till ledamöter 
 

Namn: Joakim Andersson 
Ålder: Född 25:e Januari 1989 
Hobbygrenar: Lajv, kortspel, figurspel, rollspel, brädspel, datorspel,   
TV-spel 
Föreningar: Stockholms Malifauxförening, Immersionisterna,             
Die Zombiejägers 
 
Vad jag vill göra i Sverok Stockholms styrelse: 
Jag skulle vilja verka för att öka distriktets stöd till faktisk verksamhet, 
och att styra fokuset mot just denna. Jag vill också öka samarbetet 
mot Förbund och andra distrikt, samt lokala föreningar och liknande. 
 
 
 
 
 
 

Namn: Jonatan Dahlander 

Ålder: 25 

Hobbygrenar: Lajv, rollspel och figurspel 

Föreningar: Stockholm by Night, Proxxi 

 

Vad jag vill göra i Sverok Stockholms styrelse: 
Minska glappen och öka förståelsen mellan olika hobbygrenar 
inom Sverok Stockholm. Jobba för jämlikhet där det behövs. Lära 
mig mer om Sverok, Sverok Stockholm för att kunna jobba bättre för dem. 
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4 d) Val av distriktsstyrelse 

Namn: Dennis Holmen. 
Ålder: 18 år.  
Hobbygrenar: Figurspel, rollspel, kortspel, brädspel, airsoft, dator-
spel, tv-spel och konvent.  
Föreningar: Proxxi, Konventare.se, GamerZGate, Stockholms        
Malifauxförening, KAST, Stockholms Spelkonvent, M-kai, och       
säkert många fler...  
 
Vad jag vill göra i Sveroks Stockholms styrelse: 
- Arbeta för att öka insikten i distriktsarbetet.  
- Arbeta för att ge medlemmar lättare sätt att engagera sig.  
- Försöka själv få lite mer insikt i hur Sverok fungerar högre upp i 
organisationen.  
- Försöka hitta nya sätt att engagera medlemmar i spelhobbyn.  
 

 
 
Namn: Jonas Lindgren 
Ålder: 32 år. 
Hobbygrenar: Rollspel, brädspel, figurspel, och lajv. 
Föreningar: Stockbowl, SSK. 
 
Vad jag vill göra i Sveroks Stockholms styrelse: 
Jag vill komplettera visonärerna i styrelsen med mina färdigheter 
som idébollplank och hjälpa till att förädla samt realisera de   
planer för att förbättra eller underhålla verksamheten som    
kommer att diskuteras under 2011. Efter allt som Sverok har 
gjort för mig och andra spelare i Sverige så känner jag att det är 
dags för mig att bidra på de sätt jag kan för att andra kommande spelare ska känna åtmin-
stone samma stöd i att kunna utöva  sin hobby. Jag har inga stora planer som jag vill få 
igenom, men jag har heller inga heliga kor i den nuvarande organisationen så jag hoppas 
kunna bidra med en nyanserad åsikt när förnyelse kommer i konflikt med att behålla det 
som faktiskt visat sig fungera. 
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Namn: Leo Ryberg 
Ålder: 24 år 
Hobbygrenar: Rollspel, figurspel, lajv 
Föreningar: Lajvföreningen Granland. 
 
Vad jag vill göra i Sverok Stockholms styrelse: 
Jag är bra på att strukturera upp saker, skapa handlingsplaner 
och arrangera events. Jag utbildar mig inom media och         
marknadsföring, så sådana uppgifter skulle också vara roliga. Jag 
vill att Sverok Stockholm startar en hobbyverkstad med           
utrustning som Sverokföreningar kan använda sig av. 
 
 
 

Namn: Calle Svensson 
Ålder: 19 

Hobbygrenar: Datorspel och ibland sällskapsspel. 
Föreningar: Tolvans Spelförening 
 
Vad jag vill göra i Sverok Stockholms styrelse: 
Jag hoppas kunna göra distriktet mer närvarande hos medlems-
föreningarna. Idag finns många mindre föreningar som knappt vet 
att Sverok Stockholm finns. 
 
 

Namn: Sara Zackrisson Andersson 
Ålder: 23 år 
Hobbygrenar: Främst lajv men även rollspel och olika typer av 
sällskapspel. 
Föreningar: Järnsparvarna 
 
Vad jag vill göra i Sverok Stockholms styrelse: 
Jag vill jobba med att förenkla för distriktets medlemmar att   
utöva sina hobbysar. Jag jobbar gärna med olika typer av projekt 
och liknande. 
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4 d) Val av distriktsstyrelse 

Motkandidator till ledamot 
 
Namn: Hampus Ahlbom 
Ålder: 22 
Hobbygrenar: Lajv och Rollspel 
Föreningar: Föreningen Granland 
 
Vad jag vill göra i Sverok Stockholms styrelse: 
Jag har som ambition att stärka Sverok Stockholms egna 
verksamhetr. Fler tjänster och mer stöd ska kunna erbjudas, 
exempelvis vill jag att distriktet ska satsa på att skaffa en 
verkstad som förbundets medlemmar kan bruka. I den ska 
man kunna bygga allt ifrån boffervapen och rustning till 
Warhammer-terräng och cosplay-attiraljer. 
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4 e) Val av valberedning 

Valberedningens förslag till valberedning 
 

Namn: Anneli Henriksson 
Ålder: 21 år  
Hobbygrenar:  Håller på med lajv, men spelar brädspel för att 
vara social ibland. 
Föreningar: Förening 9 
 
Vad jag vill göra inom Sverok Stockholm: 
Jag vill sätta ihop en styrelse av engagerade och visionära         
människor, som kan arbeta bra tillsammans, mot distriktet       
internt och mot omvärlden. 
 
 

Namn: Gino Berg Ojeda 
Ålder: 20 år 
Hobbygrenar: Figurspel 
Föreningar: GamerzGate 
 
Vad jag vill göra inom Sverok Stockholm: 
Jag vill arbeta för att Sverok Stockholm ska ha en ordentligt 
komponerad styrelse. Jag har ett stort engagemang i de 
uppgifter jag tar på mig och tror att jag kommer kunna lösa 
denna uppgift bra. 
 
 

Namn: Samuel Karlin Björk 
Ålder: 20 
Hobbygrenar: Rollspel, brädspel, figurspel, lajv 
Föreningar: GamerZGate, MiFF, Stockholms Spelkonvent, Proxxi 
 
Vad jag vill göra inom Sverok Stockholm: 
Jag jobbar gärna socialt, med att utöka kontaktnät och tala med 
nya människor och föreningar. Jag vill arbeta för att Sverok 
Stockholm finner eldsjälar som aktivt jobbar för att hjälpa      
föreningar och främja spelhobbyn. 
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4 f) Val av revisor 

Valberedningens förslag till revisor 
 
Revisor: 
Namn: Mårten Lagerstedt 
Ålder: 28 
Hobbygrenar: Brädspel och Samlarfigurspel 
Föreningar:  ”Masters of Clix” och ”Brädspel & Bakning” 
Vad jag vill göra inom Sverok Stockholm: 
Efter 3 år i maktens korridorer har Mårten kommit till    
insikt att världsherravälde är något lämpat för den yngre  
generationen. Mårten har med detta kommit på att hans 
kunskap tas bäst tillvara genom att vara det granskande 
ögat och den stöttande axeln för kommande makthavare. 
DVS som verksamhetsrevisor. 

 

Revisorsuppleant: 
Namn: Dennis Rundvist 
Ålder: 31 
Föreningar: TROLL 
Vad jag vill göra inom Sverok Stockholm: 
Är kassör med mera i Unionen sedan 16 år tillbaks och har   
varit aktiv i distriktet av och till under samma period. Har 
inom distriktet suttit i styrelsen, varit valberedare och revisor 
förut. Har även varit kanslichef för Kungsholmskansliet. Är 
med och arrangerar Incognicon och drog ett och annat strå  
till Stockon då det begav sig, har även arrangerat en del lajv. 
Tycker om administration och ser fram mot att syna och stöt-
ta styrelsen under det kommande året.  
 
 
 

Förslag till auktoriseradrevisor 

 
Till auktoriserad revisor förslås Johan Rönnkvist och Carl Sandén som revisorsuppleant 

från ÖPWC. 
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Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 

990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409, 090516  

Existensgrund  

Namn  

§ 1 Organisationens namn är Sverok Stockholm.  

Organisationsstruktur och status  

§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konflikt-

spelsförbund (Sverok).  

§ 3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, förkortat Sverok.  

§ 4 Distriktet är en ideell organisation.  

§ 5 Distriktet är religiöst och politiskt obundet.  

Syfte  

§ 6 Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och kulturverksamhet främja intresset för säll-

skapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel.  

Verksamhetsform  

§ 7 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i dess medlemsföreningar.  

§ 8 Distriktets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess medlems-

föreningar.  

Verksamhetsområde  

§ 9 Distriktets verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län.  

Verksamhetsår  

§ 10 Verksamhetsåret för distriktet följer kalenderåret.  

Medlemmar  

Medlemsföreningar  

§ 11 Förening som är upptagen medlem i Sverok och har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde 

är medlemsförening i distriktet.  
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Distriktet och dess relation till medlemsförening  

§ 12 Det åligger medlemsförening att föra register över sina föreningsmedlemmar och ta ut medlems-

avgift av dessa.  

§ 13 Det åligger medlemsförening att hålla distriktets styrelse underrättat om sin styrelses sammansätt-

ning, sitt medlemsantal och sina stadgar.  

§ 14 Det åligger medlemsförening att tillmötesgå krav från distriktets styrelse på uppgiftsutlämnande 

som distriktets styrelse anser sig behöva för att bedriva distriktets centrala verksamhet.  

§ 15 Distriktet har rätt att ta ut en av distriktsårsmötet bestämd avgift från varje medlemsförening.  

§ 16 Medlemsförening utformar fritt sin verksamhet och råder själva över sina tillgångar.  

§ 17 Medlemsförening garanteras tillgång till distriktets kompletta dokumentation med undantag för av 

styrelsen sekretessbelagda handlingar.  

Enskilda personer och deras relation till distriktet  

§ 18 Person som är medlem i medlemsförening är också medlem i distriktet, i dessa stadgar kallas så-

dan person föreningsmedlem.  

§ 19 Person som har utmärkt sig speciellt i sitt arbete med eller i distriktet kan av distriktsstyrelsen no-

mineras till val av hedersmedlem på distriktsårsmöte.  

Styrelsen  

Styrelsens ansvar och status  

§ 20 Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet.  

§ 21 Styrelsen är näst efter distriktsårsmötet distriktets högsta beslutande organ.  

§ 22 Styrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, sekretessbelägga handlingar. Sekretessbelagd hand-

ling är dock tillgänglig för revisorer och distriktsårsmöte. Distriktsårsmöte eller styrelse kan häva sek-

retessen.  

Styrelsens säte och organisation  

§ 23 Styrelsens säte är Stockholms stad.  

§ 24 Styrelsen skall utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter.  

§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och mer än hälften, däribland 

ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.  

§ 26 Styrelsen tillträder omedelbart efter distriktsårsmötet och avgår i samband med tillträdandet av en 

ny efterföljande styrelse.  
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Distriktsårsmötets val av styrelsen  

§ 27 Distriktsårsmötet väljer ett komplett förslag på styrelse.  

§ 28 Valbar till styrelsen är straffmyndig person.  

§ 29 Vid val av styrelse bör eftersträvas att denna får en allsidig sammansättning med hänsyn till med-

lemsföreningarnas verksamhet.  

Styrelsens åligganden  

§ 30 Styrelsen börjar sitt verksamhetsår med att utse fyra personer som två och två i förening, tecknar 

distriktets firma.  

§ 31 Styrelsen fördelar mellan ledamöterna styrelseposterna vice ordförande och sekreterare. En styrel-

semedlem kan endast inneha en i stadgan definierad ansvarspost.  

§ 32 Det åligger styrelsen att betrakta lagd verksamhetsplan och budget som den enda grunden för di-

striktets centrala verksamhet och distriktsårsmötets uttalade vilja.  

§ 33 Det åligger styrelsen att garantera tillgängligheten till distriktets dokumentation för medlemsföre-

ning.  

Distriktsårsmötet  

Distriktsårsmötets status och funktion  

§ 34 Distriktsårsmöte är distriktets högsta beslutande organ.  

§ 35 Distriktsårsmöte hålls årligen tidigast 1 februari och senast 30 april.  

§ 36 Distriktsårsmöte skall hållas inom verksamhetsområdet.  

§ 37 Styrelsen handhar distriktsårsmötets genomförande och kallelse till det samma.  

Kallelse och beslutsmässighet  

§ 38 Distriktsårsmöte är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till medlemsföreningar, styrelse, re-

visorer och valberedning senast sex veckor före mötet med uppgift om tid och plats för distriktsårsmö-

tet.  

§ 39 I möteshandlingarna till distriktsårsmöte skall ingå: dagordning till distriktsårsmötet, styrelsens 

verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsbe-

rättelsen, valberedningens förslag till stadgeenliga val, styrelsens förslag till budget- och verksamhets-

plan, styrelsens förslag till avgift för medlemsföreningar och inkomna motioner.  

§ 40 Möteshandlingar skall ha sänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning se-

nast två veckor före distriktsårsmötet.  
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Ombud  

§ 41 Medlemsförening har rätt att sända ombud till distriktsårsmötet enligt följande:  

 Två (2) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) medlemmar.  

Tre (3) ombud för var förening som har tjugosex (26) till femtio (50) medlemmar.  

Fyra (4) ombud för var förening som har femtioen (51) till hundra (100) medlemmar.  

Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller därutöver.  

 

Till grund för denna räkning ligger medlemsantal för föregående eller innevarande år, som senastfyra 

veckor före årsmötet rapporterats till förbundet.  

§ 42 Ombud måste vara en fysiskt närvarande person vid distriktsårsmötet.  

§ 43 En person kan endast vara ombud för en (1) medlemsförening på distriktsårsmötet och till varje 

ombud är en (1) röst på distriktsårsmötet personligt bunden.  

§ 44 Som ombud räknas bara person som kan styrka sin fullmakt att representera en medlemsförening 

på distriktsårsmötet.  

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt  

§ 45 Medlemsföreningsombud, föreningsmedlem, styrelse, revisor och valberedning har rätt att närva-

ra, yttra sig och ställa förslag på distriktsårsmöte.  

Röstning på distriktsårsmöte  

§ 46 Beslut på distriktsårsmötet fattas med enkel majoritet om stadgarna inte föreskriver något annat.  

Vid lika röstetal avgör slumpen.  

Dagordning  

§ 47 Följande ärenden skall alltid behandlas på distriktsårsmöte:  

*Mötets öppnande  

Fastställande av röstlängd  

*Mötets behörighet  

*Val av mötesordförande  

*Val av mötessekreterare  

*Val av två justerare  
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*Val av två rösträknare  

*Fastställande av dagordning  

*Verksamhetsberättelsen  

*Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning  

*Revisionsberättelse  

*Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

*Fastställande av verksamhetsplan  

*Fastställande av budget  

*Stadgemässiga val  

*Fastställande av avgift för medlemsföreningar  

*Motioner  

*Övriga frågor  

*Mötets avslutande  

Motioner  

§ 48 Inför distriktsårsmötet har medlemsförening, föreningsmedlem, distriktsstyrelse och revisor rätt 

att lämna motioner.  

§ 49 Motion måste ha inkommit till styrelsen senast fyra veckor före distriktsårsmötet.  

Övriga frågor  

§ 50 Varje typ av fråga som tas upp på distriktsårsmöte och som inte tas upp i dessa stadgar är en övrig 

fråga.  

§ 51 Övriga frågor behöver inte ha delgivits medlemsföreningar, styrelse, revisorer och valberedning 

före distriktsårsmötet.  

§ 52 Övriga frågor måste ha tvåtredjedelars (2/3) majoritet för att bifallas av distriktsårsmötet. Nedlag-

da röster räknas ej.  

§ 53 Övrig fråga som står i strid med lagd verksamhetsplan eller budget kräver enhälligt distriktsårs-

möte för att införas i lagd verksamhetsplan och budget. Nedlagda röster räknas ej.  

Extra distriktsårsmöte  

§ 54 Om styrelse, revisorer, 50 medlemsföreningar eller hälften av medlemsföreningarna skritligen 

kräver det skall extra årsmöte utlysas.  
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§ 55 Extra distriktsårsmöte utlyses av styrelsen eller revisor.  

§ 56 Extra distriktsårsmöte kan endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.  

§ 57 Kallelse till extra distriktsårsmöte skall ha utsänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer 

och valberedning senast fyra veckor före mötet. Kallelse skall innehålla underlag för de frågor om vil-

ka årsmötet skall fatta beslut.  

Tjänstemän  

Revisorer  

§ 58 Distriktsårsmötet utser två (2) revisorer, jämte personliga ersättare.  

§ 59 Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar och upprättar en revisionsberättelse.  

§ 60 Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före distriktsårsmötet.  

§ 61 Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som inte är invald i distriktets styrelse.  

Valberedning  

§ 62 Distriktsårsmötet utser tre (3) valberedare, varav en är sammankallande.  

§ 63 Valberedningen föreslår personer till de av stadgan fastställda valen.  

§ 64 Valberedningens förslag på personer, till de av stadgan fastställda valen, skall vara styrelsen till-

handa senast fyra veckor före distriktsårsmötet.  

§ 65 Valbar till valberedare är straffmyndig person som inte är invald i distriktets styrelse.  

Stadgan  

Stadgetolkning  

§ 66 Stadgan skall läsas ordagrant som den är antagen av distriktsårsmöte.  

§ 67 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i samband med distriktsårsmöte gäller 

distriktsårsmötets tolkning, tills klargörande ändring införs.  

§ 68 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i något annat fall, utom i samband 

med distriktsårsmöte, gäller styrelsens tolkning tills klargörande ändring införs.  

Stadgeändring  

§ 69 Ändring av dessa stadgar sker med två tredjedels (2/3) majoritet på distriktsårsmöte om inget an-

nat anges i stadgan  
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§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till distriktsårsmötet, el-

ler distriktsårsmötet enhälligt beslutar uppta.  

§ 71 Vid ändring i paragraferna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 

och 79 (1-8, 66-79) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels (2/3) majoritet av två (2) på 

varandra följande ordinarie årsmöten.  

§ 72 Om Sveroks riksmöte eller styrelse kräver det kan tillfälliga förändringar i paragraferna 1,2,3 och 

6 göras på ett ordinarie distriktsårsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet. Tillfälliga förändringar 

innebär att nästföljande ordinarie distriktsårsmöte måste ta ett likalydande beslut med två tredjedelars 

(2/3) majoritet för att förändringenskall införas permanent. Om ett sådant likalydande beslut ej bifalls 

återinförs den tidigare gällande stadgelydelsen.  

Upplösning  

Upplösning  

§ 73 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på ordinarie distriktsårsmöte och ska in-

sändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december året innan distriktsårsmötet.  

§ 74 Distriktet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av ombuden motsätter sig upplös-

ningen.  

§ 75 Vid upplösning skall distriktets tillgångar realiseras och skulder betalas.  

§ 76 Eventuella kvarvarande tillgångar vid distriktets upplösning delas lika mellan medlemsföreningar-

na eller går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål.  

§ 77 Årsmötet väljer två (2) likvidatorer vid nedläggning av distriktet för att genomföra nedläggning-

en.  

§ 78 Till likvidator är myndig person, bosatt i Sverige valbar.  

§ 79 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses.  



 

Porto 

Betalt 

B-POST 

Föreningsbrev 

Avs: Sverok Stockholmsdistriktet 

Lidnersgatan 10 

112 53 Stockholm 

Org.nr 802017-0919 

Här är den nya platsen där föreningar kan hitta spelare och visa versa. Med någ-

ra enkla klick så ser du genast vad som finns i just ditt närområde.  

På hitta.sverok.se finner du platser att utöva din hobby på. Beroende på vad du 

söker kan du lista föreningarna efter olika saker.  

Här lägger också föreningar upp information om sina egna träffar, och det bästa 

är att gör man detta så kan man att få ta del av lilla– och stora träffbidraget.  

 

Vill du veta mer om bidragen, skicka din fråga till bidrag@sverokstockholm.se 

så berättar vi gärna  om de som finns. 

 

hitta.sverok.se 

 

Letar du efter lajv? 

Har massa figurer men ingen att lira med? 

Letar ni flera spelare till era aktiviteter? 

Är du ny i stan och letar efter en förening? 

Söker du rollspelare? 

Skulle ni önska att flera hittade till erat LAN? 

Har ni många spelträffar men ont om pengar? 

Vill du testa nya brädspel på nya platser? 

 

 


