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Protokoll fört 2011-02-05 vid årsmöte för  
Sverok Stockholm  

 
 
 
 
 
1. Mötesformalia  
a) Mötets öppnande  
Distriktsordförande Daniel Berglund förklarar mötet öppnat. 
 
b) Genomgång av mötesteknik  
David Karlsson föredrar mötestekniken. 
 
c) Fastställande av röstlängd  
Mötet beslutar att fastställa röstlängden och att denna justeras löpande under mötet. 
Se bilaga 1. 
 
d) Adjungeringar 
Mötet beslutar att adjungera samtliga gäster med yttranderätt. 
 
e) Mötets behörighet  
Mötet förklaras beslutsmässigt. 
 
f) Val av mötesordförande  
David Karlsson väljs till mötesordförande. 
 
g) Val av mötessekreterare  
Nina Högberg väljs till mötessekreterare. 
 
h) Val av två justerare  
Ivar Kronqvist och Gabriella Rehbinder väljs till justerare. 
 
i) Val av två rösträknare  
Ivar Kronqvist och Gabriella Rehbinder väljs till rösträknare. 
 
j) Fastställande av dagordningen  
Dagordningen fastställs. 
Protokollet är författat i enlighet med den fastställda dagordningen. 
 
k) Mötesordning 
Mötet beslutar angående styrelsevalet att årsmötet tar fram ett förslag via personval av 
ordförande, kassör och ledamöter. Att sluten omröstning används i alla personval där det 
finns fler än en kandidat. I övrigt brukas den mötesteknik som föredragits i 
möteshandlingarna. 
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2. Föregående års berättelser  
a) Verksamhetsberättelse 
Mötet beslutar att lägga styrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna. 
Se bilaga 2. 
  
b) Ekonomisk berättelse  
Mötet beslutar att lägga styrelsens ekonomiska berättelse till handlingarna. 
Se bilaga 3. 
 
c) Revisionsberättelse 
Mötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna. 
Se bilaga 4. 
  
d) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  
Mötet beslutar att ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen. 
 
3. Motioner  
a) Första läsning av stadga §70 
Mötet beslutar i en första läsning att ändra stadgan § 70 till ”Stadgeändring kan ske om så 
föreslagits genom giltigt inkommen motion eller om distriktsårsmötet enhälligt beslutar att 
uppta frågan." 
 
b) Ändring till personval  
Motionen anses besvarad genom beslutet om mötesordning. 
 
4. Kommande verksamhetsår  
a) Fastställande av verksamhetsplan  
Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplanen för 2011. 
Se bilaga 5. 
 
b) Fastställande av avgift för medlemsföreningar  
Mötet fastställer medlemsavgiften för föreningar till 0 kr. 
 
c) Fastställande av  budget  
Mötet beslutar att fastställa budget för 2011. 
Se bilaga 6. 
 
Fredrik Nilson reserverar sig mot beslutet att budgetera ett så stort minusresultat.  
Peter Sahlin, Daniel Berglund, Mattias Elblaus, Rebecka Prentell, Magnus Karlström, Olle 
Melander och Cecilia Jildenhed reserverar sig mot att den fastställda budgeten lämnar ett 
stort hål i distriktets befintliga kassa och kan hota distriktets framtid. 
 
d) Val av distriktsstyrelse  
Mötet beslutar att välja totalt 9 personer till styrelsen. 
Mötet beslutar att välja Joakim Andersson till ordförande. 
Mötet beslutar att välja Olle Melander till kassör. 
Mötet beslutar att välja Robert Jonsson, Jonatan Dahlander, Dennis Holmén, Jonas 
Lindgren, Leo Rydberg, Sara Zackrisson Andersson och Hampus Ahlbom till ledamöter. 
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e) Val av valberedning  
Mötet beslutar att välja Anneli Henriksson, Gino Berg Ojeda och Samuel Karlin Björk till 
valberedning med Anneli Henriksson som sammankallande. 
 
f) Val av revisorer  
Mötet beslutar att välja Mårten Lagerstedt till verksamhetsrevisor med Dennis Rundqvist 
som suppleant, samt Johan Rönnkvist (PWC) som auktoriserad revisor med Carl Sandén 
(PWC) som suppleant.  
 
5. Övriga frågor  
Jonatan Dahlander uppmanar den tillträdande styrelsen att inför nästa årsmöte vara 
tydligare med vilka medlemssiffror som ligger till grund för antalet ombud. 
 
6. Mötets avslutande 
Joakim Andersson förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
David Karlsson,    Nina Högberg,    
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Gabriella Rehbinder,   Ivar Kronqvist, 
Justerare     Justerare 
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Bilaga 1: Röstlängd 
 

Jonas Lindgren Stockbowl 
Agnes Ambrosiani Stockholm by Night 
Sara Karlsson Catahya 
Nicolas Lennman Grötsleven 
Daniel Berglund Catahya 
Love Sjögren Stockholm by Night 
Cecilia Dolk Airsoft STHLM 
Paul Bengtsson Rödadraken 
Erland Nylund Rödadraken 
Andreas Jämstedt Tu Lajv 
Johan Fors Förening 9 
Egil Töllner SSK 
Ivar Kronqvist Tu Lajv 
Ludvig Lövhaug Granland 
Johan Nylin Lanfabriken 
Nils Råstander Fenriksfrämjandet 
Johan Resare Grötsleven 
Anneli Henriksson Förening 9 
Mikko Bergendal Saga Lajv 
Leo Ryberg Granland 
Hampus Ahlbom Granland 
Loui Bergendal Gulvanerna 
Felicia Östlin Airsoft STHLM 
Vincent De Verdier Fenriksfrämjandet 
Caroline Faxe Saga Lajv 

Fredrik Högkvist Granland 
Stefan Loå Catahya 
Olle Melander proxxi 
Magnus Karlström Unionen 
Dennis Rundqvist Unionen 
Johan Thorsell Granland 
Fabian Krümmel Saga Lajv 
Calle Svensson Tolvans Spelförening 
Cia Jildenhed Catahya 
Gabi Rehbinder Lilla GIllet 
Hellmut Cavello proxxi 
Fredrik Nilson Unionen 
Samuel Karlin Björk MiFF 
Peter Sahlin Innsmouths Finest 
Mattias Elblaus Innsmouths Finest 
Björn Södergren Troll 
Sebastian Olsson Catahya 
Niklas Hell Konventare.se 
Joakim Andersson Immersionisterna 
Jonatan Dahlander SSK 
Gustaf Ekman Gulvanerna 
Rebecka Prentell Lilla Gillet 
Elvira Björkman M-kai 
Helena Sandahl Immersionisterna 
Oscar Fredhage Die Zombiejägers 
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Bilaga 2: Verksamhetsberättelse för 2010 
 
Verksamhet 
Dela ut ekonomiska bidrag i form av aktivitetsbidrag och lokalbidrag. 
Under året har distriktet delat ut 192 500 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: 
 
Förening      Summa 
M-kai       50 000 kr 
Stockholms Spelkonvent   50 000 kr 
Granland      15 000 kr 
Piperska Grottan    5 000 kr 
Stockholm by Night    26 000 kr 
Doyoubikai      4 000 kr 
Nordic Larp Talks     6 000 kr 
Animecka     4 000 kr 
Hander som rullar tärningen  12 000 kr 
M-kai       3 000 kr 
Unionen       4 000 kr 
Lilla Gillet     3 600 kr 
Ekerövarna     1 000 kr 
GamerZGate      8 000 kr 
Segael       3 000 kr 
A week in Stockholm    4 500 kr 
Unionen      3 000 kr 
Airsoft Stockholm    20 000 kr 
Rogue Trader     2 000 kr 
Dragon’s Lair     6 000 kr 
CLeK      2 400 kr 
 
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 
Troll    6 000 kr 
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Piperska Grottan 22 000 kr 
Unionen    10 000 kr 
Lilla Gillet   10 000 kr 
Proxxi   12 000 kr 
 
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 
utbildningar 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 invigningen 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 
Gotland. 
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. 
Olika föreningar genomförde figurmålning, figurspel, lajvfäktning och 
verklighetsspel. 
 
Se till att Sverok Stockholm finns representerat på stora spelrelaterade event inom 
distriktet. 
Distriktet deltog på Meuwcon och på Haninge Fantasy Games 
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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 
medlemsföreningar 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. 
 
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 
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 representerade. 
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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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Bilaga 3: Ekonomisk berättelse för 2010 
 
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 
medlemstapp 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 Gotlandsgruppen lagts på is då inget intresse på Gotland fanns för gruppen 
,och Jämlikhetsgruppen 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 
 
 

 Budget 2010  Resultat 2010 

Intäkter    

Landstingsbidrag 850  780 
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 Budget 2010  Resultat 2010 

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   

- årsmöte  15 15 

- revision  35 54 

- ideell revision  1 0 

    

Flytt 330   

- flytten  30 40 

- renovering  200 195 

- inventarier  100 65 

    

Tryckverkstad    

- införskaffande av ny riso 100  125 

- Riso 145  117 

- Förbrukningsmatriel 70  81 

    

Kansli    
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 Budget 2010  Resultat 2010 

Hyra + el 260   

- gamla kansliet  60 35 

- nya kansliet  200 175 

- el nya kansliet   0 

    

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  124,5 

Evenemangsresor 30  52 

Zworq 10  2 

Verksamhetsprojekt 100   

- utbildningar/workshops  25 2 

- marknadsföring  30 18 

- ung08  10 8 

- biblioteksspel  5 3 

- onsdagsmiddagar  10 8 

- gotlandsgruppen  10 0 

- jämlikhetshandläggare/grupp  10 1 
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 Budget 2010  Resultat 2010 

Summa utgifter 1400  1331,5 

Årets resultat −550  −545,5 
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Bilaga 4: Revisorernas berättelse för 2010 

Revisionsberättelse 

Till distriktsårsmötet i Sverok Stockholm 

Org nr 802017-0919 

 

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Sverok Stockholm för år 
2010. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Vårt ansvar är att uttala oss om 
årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och 
genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsbokslutet inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för 
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 
uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsbokslutet samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med bokföringslagen 
eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. 

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi 
tillstyrker att distriktsårsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och 
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 25 januari 2011 

 

Johan Rönnkvist David Karlsson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
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Revisorskommentarer till årsmötet 
 
Vi som verksamhetsrevisorer vill för årsmötet påpeka några saker om styrelsens arbete under året. 
Först och främst har det hänt mycket under året som har försvårat styrelsens verksamhet och också 
möjligheten till ett kvalitativt arbete. Under året har 3 personer avgått ur styrelsen, ytterligare 2 har 
flyttat från Stockholm och några av de som är kvar har fått ändrade levnadsförhållanden som gjort 
att deras engagemang har påverkats. Under året har den ekonomiska redovisningen skötts av 3 
personer (Sveroks kanslipersonal, Mårten och sist Olle) vilket gjort det extremt svårt att ha ett 
kontinuerligt ekonomiskt arbete. Allt detta har självklart påverkat arbetsmoralen inom gruppen och 
gjort det svårt att utföra de uppdrag de fått från årsmötet. 
 
Utöver ovan har det också skett en stor flytt från det gamla vattenhärjade kansliet till det nya 
fräscha och underbara. Här har flera från distriktet ställt upp och gjort en heroisk insats. 
  
Bland annat iom allt ovan har hanteringen av protokoll brustit då de inte har ordnats i tid trots klara 
påpekanden från oss som revisorer att vi skulle titta särskilt på detta. Dessutom ser vi brister i 
hanteringen av ekonomin som kan ordnas med hjälp av utbildning av de ansvariga. 
  
Trots ovan problem anser vi att styrelsen har utfört ett bra jobb och tagit ansvar för distriktets 
verksamhet. Speciellt vill vi påpeka det arbete som gjorts med bidragsansökningarna. Där har 
styrelsen gjort ett bra arbete och verkligen fått de bidragssökande att komma till styrelsemötena och 
presentera sina ansökningar och hållit en bra dialog med de ansökande föreningarna. 
 
 
Verksamhetsrevisorerna Sverok Stockholm 2010 
David Karlsson och Dennis Rundqvist 
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Bilaga 5: 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 distriktsårsmöte 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 
• Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp vars syfte är att undersöka tillgång på verkstäder i 

distriktet och möjligheterna att genomföra verksamhet där. Denna verksamhet kommer 
att utföras i samarbete med studiefrämjandet och andra bildningsorganisationer. 

• Söka bidrag för att under året införskaffa utrustning för spelhobbyrelaterat hanterk och 
tillverkning. Utrustningen ska vara tillgänglig för användning på kansliet samt eventuellt 
för utlåning. 

• Styrelsen ska se över lokalfrågan för befintliga och nya föreningslokaler och stödjer 
föreningarna med hjälp till återväxt i styrelserna och bättre utnyttjande av lokaler. 

• Arbeta för ökad jämlikhet och bättre jämställdhetsklimat inom Sverok Stockholm. 
• Ta fram riktlinjer för kontaktförmedling mellan ideella krafter och externa parter, som 

företag och bibliotek. 
 
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 Eventgruppen. 
• Se till att Sverok Stockholm finns representerat på stora spelrelaterade event inom 

distriktet. 
• Distriktet ska satsa på intern marknadsföring i syfte att öka användandet av distriktets 

resurser. 
 
Kommunikation 
Vision  
Distriktet är en självklar resurs för sina medlemmar. 
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• Börja skicka ut nyhetsbrev via mail  
• Se över Zworqens framtid  
• Fortsätta strukturera upp ansvarsområden och tillhandahålla aktuell kontaktinformation 

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 ledning.  
• 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. 
• Styrelsen ska aktivt arbeta för att förbättra arbets- och diskussionsklimatet inom 

styrelsen och distriktet i stort. 
 
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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Bilaga 6: Budget för 2011 
 
 Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011 

Intäkter    

Landstingsbidrag 850 780 800 
Tryckeriet 0 0 0 
Bussar   20 
Sponsring   5 
Summa intäkter 850 780 825 
    

    

Utgifter    
Administration    

Styrelsens arbete 30 31 30 
    
Valberedning  4  

Visionsmöte 5  5 
Övrigt 5  5 
    
Årsmöte och bokslut    

Årsmötet 15 15 15 
Revision 34 54 35 
Ideell revision 1 0 1 
    
Tryckverkstad    

Riso 145 137 145 
Förbrukningsmatriel 70 81 70 
Maskinunderhåll   10 
    
Kansli    
Hyra 200 192 200 
El  0  
    
Förvaltning    

Telefon 5 5 5 
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 Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011 

Internet 4 1 5 
Försäkring 0 7 7 
Kopiator/Skrivare 30 7 25 
Allmänna inköp 5 1 5 
Lås och larm   50 
Inredning till kansli   15 
IT-grupp 60 60 10 
    
Verksamhet    

Lokalbidrag 60 60 60 
Projektbidrag 100 148 170 
Evenemangsresor 30 42 40 
Zworq 10 2 10 
    
    
Verksamhetsprojekt    

Utbildningar 25 2 15 
Utbildning i extern finansiering   10 
Marknadsföring 30 18 10 
Ung08 10 8 10 
Biblioteksspel 5 3 5 
Onsdagsmiddagar 10 8 14 
Gotlandsgruppen 10 0 0 
Jämlikhetshandläggare/grupp 10 1 5 
Jubileum 0 0 5 
Uppmuntran av ideella 0 0 5 
Verkstad 0 0 20 
    

Summa utgifter 1400 1347 1017 
    

Resultat −550 −566 −192 
 
Kommentarer till budgeten 
Intäkterna från sponsring är avsedda att täcka kostnaden för Internet. 
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