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Förslag på Dagordning 
1. Mötesformalia 

a) Mötets öppnande 
b) Genomgång av mötesteknik 
c) Fastställande av röstlängd 
d) Val av mötesordförande 
e) Val av mötessekreterare 
f) Val av två justerare 
g) Val av två rösträknare 
h) Fastställande av dagordningen 

2. Föregående års berättelser 
a) Verksamhetsberättelse 
b) Ekonomisk berättelse 
c) Revisionsberättelse 
d) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

3. Motioner 
a) Flytt av kansli 
b) Inköp av TV‐apparater 
c) Stadgeändring 
d) Stadgeändring 
e) Byte av godkänd revisor 

4. Kommande verksamhetsår 
a) Fastställande av verksamhetsplan 
b) Fastställande av avgift för medlemsföreningar 
c) Fastställande av budget 
d) Val av distriktsstyrelse 
e) Val av valberedning 
f) Val av revisorer 

5. Övriga frågor 
6. Mötets avslutande
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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 bara representera en förening. Ett 
ombud måste vara fysiskt närvarande.  

Det senaste inrapporterade medlemsantalet innan 31:a december 2008 är det som 
gäller. (Se lista på nästa sida). Om din förening har rapporterat medlemmar för 2008 
före årsskiftet men föreningen har felaktigt antal medlemmar i listan: ta med 
gällande medlemslista för 2008 till årsmötet. 

 

Antal föreningsmedlemmar  Antal ombud 
upp till 25 medlemmar  ett (1) ombud 

26 till 50 medlemmar  två (2) ombud 

51 till 75 medlemmar  tre (3) ombud 

76 till 100 medlemmar  fyra (4) ombud 

101 eller fler medlemmar  fem (5) ombud 
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Hur många medlemmar har vi 
rapporterat? 
.SIP      5 
#Gute Hackers   
20 m brunt   
Äckligt Kristna Brädspelare    7 
Ad Referendum     9 
Adeptus Dominicatus   
Aion Online Sverige    31 
Akademiska Röda Gnomer   
Alea Acta Est      9 
Alex Källare      12 
Andarnas lilla följe    35 
Anonyma Dramamissbrukare   
Apokalypsens ryttare    2  
Archon      5 
Ardahini      43 
Ardas Apokalyps    10 
Arenberga Strategi (AS)    7 
Arvors Antagonister   
Association of Interacting Arts   
Autospel      9 
Äventyrarna   
Bad och Lan      6  
Banketten   
Bash   
Bedlam      6 
Bockscar      10 
Bönder med TVspel    18 
BroLAN      18 
Brotherhood of the Yellow Sign    5 
Catahya                                406 
cLAN C/O      10 
Coldfrag      4 
Corvinus   
CSM Spelförening                           1376 
Dallas Spelförening   
De Glada Muffinstrollens Rollspelsförening   
De köttätandes växternas förening   
De Leende      7 
De Pretia Dulciaria Non Disputandum Est   
Den strimmiga grodans brödraskap  7  
deNati      5 
Det Kongliga Dateriet    55 
Devshack      5 
Dionysos saftpimplande satyrer  
Divina Resurrecta    26 
Domokai                                294 
Drabanterna      9 
Dragon Spawnz  
Dragon´s Lair Föreningen                              639 

Drakarnas Brödraskap   

Drakens Klo      20 
Drakens Tand   
Dreamsters                               107 
Drevvikens Risk‐sällskap    8 
Dux Lajvförening   
e‐washi      19 
Ekerö Gaming      9 
Ekerövarna      14 
Elaka Vänner I Läder   
Elysium      47 
eneric      3 
Erage (Esport Rage)    6 
Ett 20‐tal   
Evilz                               287 
Extreme Humans    42 
Familjen Ifrit      23 
Fanclub Extreme Alma Retards   
Fänriksfrämjandet    23 
Fata Morgana      19 
FaxZup                             2869 
Fëa Livia   
Fingul Rollspelsförening    7 
Fit4fight      6 
Fjolltroll   
För Reningen      8 
Förenad Rollspels Front    9 
Förenade Byråkrater    5 
Förenade soffpotatisar    5 
Förening 9   
Föreningen      6 
Föreningen @‐Lan   
Föreningen blodbad.net   
Föreningen för roll och konfliktspel Stockholm  12 
Föreningen Granland                             101 
Föreningen Knutpunkt    28 
Föreningen Seregon   
Fredriks Änglar   
Fysiker För Spel     64 
Game Evolution     16 
Gamepassion                             3011 
Gamez                               487 
GEAB Power Challenge Event                             463 
Geeks of all Games    18 
Genesis      42 
Gentlemens Gaming Club   
GigaKirai      21 
Gitsnic      5 
Glad igen      7 
Gnomes in Black    7 
Gotlands Paintballklubb    20 
Grand Sheriffs      11 
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Green Stuff      5 
Groblus Gamers    9 
Grönlands Befrielse Front    9 
Grötsleven      35 
Gubbröra      17 
Guild of Mist      11 
Gula Faran      7 
Guybrush Gaming Community    13 
Gycklarsällskapet Lyktan   
Håkans lajvgrupp   
Handen som rullar tärningen    11 
Hate ESports      13 
Havgard Lajvförening    70 
Hazard                                526 
Hekos      9 
Herdarna   
Highscore      29 
Hompen   
Hrafnmundrir      8 
Humpes sköna gäng   
Hybris   
Idrils anhängare    10 
Innsmouth´s Finest    38 
Iwku Gaming                                682 
Järnsparvarna      12 
Källar‐Lanarna      7 
Kamratlegionen  
Karneflax      10 
Kartoffelkopf      15 
Kassandra      9 
Kast Av Stor Tärning    38 
KoHissen      9 
Konventare.se                              139 
kotte&Nina‐klubben    53 
Kulturföreningen Avgrunden    7 
Lajvare av Norrtäljes stolthet   
Lajvföreningen Esine Aurdinir   
Lajvföreningen Fågelholken    9 
Lajvföreningen Klanernas Land    42 
LANdidos   
Lanfabriken      45 
Legion Of Biohazard   
Lekföreningen för Civilingenjörer och Lärare 
                                102 
Lilla Gillet      41 
Lilla Spelklubben   
Lite Mindre Lagom Seriöst Mogna Människor   
Lord Bozzes Lakejer    6 
Lucky Number 8    8 
M‐kai                               451 
Marskalksstaben K06   
Märsta Kaffe Kokers    9 
Massive Damage    11 
Masters of Clix      7 
Mega intresserade Fantasy Fanatiker  33  
Mellonath Galadhion    9 

MH Spelklubb      9 
Midnight   
Miracle   
Modern Gamers    14 
Moffes pojkar      7 
Mosebacke Rollspelssällskap    8 
Mun   
Nattbad Poker Tour Invitational   5 
Nintendo Next                               145 
Norrvikens Warhammer förening  6  
Nynäshamns Paintball Förening   52 
Nynäshamns Rollspelsförening    6  
Old Sweden      11 
Old Town Gangsters   
Orange Pop   
Orbicularis Oculi    7  
Otaken      26 
paike.org      75 
Paradoxima      9 
Partiet      8 
Playzone Gaming                             989 
Plugg and Play ‐ Arlandagymnasiets spelförening
      22 
Post Mortem      5 
Proxxi                              161 
Prylkompaniet                              102 
Pulsa Dinura   
Rådet      10 
Radioaktiva Flingor   
Ranunkelgränds Brädspelssällskap   
Redighetsorden     9 
RF Pentagrammet    13 
Riddarna bakom skynket    1 
Röda Drakens lajvförening    24 
Röda Handen   
Rogue Trader      74 
Rollspelarnas rätt i samhället    6 
Rollspelsföreningen Alea   
Rösterna från forntiden    8 
Runornas Väktare    7 
Saga Lajvförening    20 
Sagan om Ringen Kortspelsförening  8  
Sällskapet De Lyckliga Kamraterna   
Samurai Warriors ‐ Figurspelsförening  9 
Scouthack      48 
sec      58 
Segael      9 
Shade Events      72 
Sjibb      11 
Skvader‐Lajv      15 
Snottlings of the night    12 
Söderorts Spelförening    9 
Södertörns Airsoft Rifle Team    8 
Solen   
Soot   
SorundaLAN      35 
Spel och Rollspel  För Alla i Norrort   
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Spelänglarna      14 
Speleriet      12 
Spelföreningen alea iacta est    7 
Spelföreningen Ringbärarna    15 
Spelgiganterna      6 
Spelklubb Ålsten    8 
Spelsällskapet Kungsholmen    5 
Spelsällskapet Terror    8 
Spelsektionen      13 
Starkast      33 
Stockholm by Night    13 
Stockholm Military Gaming Club  8 
Stockholms Spelcharter    5 
Stockholms spelkonvent                            308 
Stockholmslajv      8 
Sugestiv och Subversiv Spel och Rollspelsförening
      7 
Sursmurfarnas Garde    6  
Svea Rikes Delade Lajvfront    2 
Svenska Lajv      10 
Svenska Othelloförbundet    16 
Svenska Scrabbleförbundet                             123 
Svenska Tekkenföreningen Lightdash  33  
Swedish Asian Roleplaying Zone   59 
Swedish E‐sport Center    75 
Syndikatet      12 
Tabepna      6 
Täby Enskildas Warhammerförening  18 
Tantoklubben      6  
Tärning i Garaget    15 
Tärningen är kastad    7 
Team‐elptha e‐Sports    7 
teh funnay   
Telgelajv      35 
TFoS   
The Ancient Ones    10 
The Fingalunion     8  
The Irken Empire    23 

The LoLo Lions Rollspelsförening   
The Persian Hazard   
The Primarchs      9 
Thorhildsplans rollspelsgrupp    6 
Tír na nÒg      46 
Tisdagsklubben  
Tjockosfettos   
Tjugosidig tärning    9 
Tolkiensällskapet Forodrim                             228 
Tolvans spelförening                             105 
Totalt Rollspel Och Lite Lajv    12 
Totalt Rollspel och Lite Larv    12 
Trébuchet 2005 5 (2007) 
Trumpeten&Trumpeten    7 
Tu Lajv, Tumba lajv‐ och rollspelsförening  41 
Tutingarna   
Tyresö ROLLspelsförening    22 
Tyrs Rollspelsförening    31 
Ulvens rollspelsförening    2 
Unionen      10 
Upplands Fria Spelförening    7 
Upplands Väsbys Fantasy‐förening   
Värmdö Paintball    15 
Värsta Rollspelsföreningen    9 
Veni Vidi Visi      6 
Veritas & Aequitas    6 
VI      5 
Vicesheriffernas Intresseförening   
Vikingagruppen Balders Hirds Taskspelare  31 
Visby Speedball  
Visso spelförening                           8377 
WiNZiP‐gruppen    8 
Xtreme Gaming Xperience    95 
Yatzy Sällskapet     5 
Za Shumza Zarak   
ZHM      8  
Zingo Chess Club   
Zzzezar      6 
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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 16.00 men kan ta både mer eller mindre tid. 

Under mötet serveras fika för att du ska orka hålla igång. Efter mötet bjuds alla 
deltagare på middag om man vill. Om du planerar att äta middag efter mötet 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 Apoteket 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 
mötesdeltagare. 

Att begära ordet 
Att begära ordet är rätt viktigt om du vill säga något kring ett 
visst förslag 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 talarlistan 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 mötesordföranden. Behöver du hjälp med hur du ska förklara dina 
förslag för mötet, kan du alltid fråga någon i styrelsen. 
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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 
propositionsordning. 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 slutligen 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 
propositionsordningen 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”. Ordföranden 
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 
acklamation 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 kortet Därefter räcker de som är emot upp 
kortet. 

Om man tycker att resultatet fortfarande är oklart kan man begära rösträkning. Vid 
rösträkning får alla räcka upp röstkorten på samma sätt som förut, men nu räknar de 
två valda 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 räknas sedan av rösträknarna. 
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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 behöva få reda på eller har 
missuppfattat. En sakupplysning får bara handla om fakta och 
inte om tolkningar eller egna åsikter. 
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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 
ordningsfråga 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 2008 
Denna verksamhetsberättelse omfattar styrelseåret 2008/2009, som sträcker sig från 15:e mars 
2008 till 14:e mars 2009.  

Förtroendevalda: 
 
Styrelsen 
Nina Högberg (ordförande) 
Petter Blomberg (kassör) 
Anneli Henriksson (vice ordförande) 
Wilhelm Andersson 
Mårten Lagerstedt 
Christian Viklund 
Björn Södergren 
Sara Karlsson 
Peter Sahlin 

 

Valberedning 
Tobias Landén (sammankallande) 
Alexander Kjäll 
Gabriella Rehbinder 
 

Revisorer 
Johnny Hjorter 
John Lundhgren (ersättare)

 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under året haft 10 ordinarie styrelsemöten med mycket god närvaro. Vi 
har också tillbringat fyra dagar tillsammans på Gotland, där vi utöver mötena med 
bibliotek och föreningar höll många interna diskussioner och allmänt visionerande. 
 
Mellan mötena har forumet varit vår primära informationskanal. Vi har haft som 
målsättning att komma upp med mötessammanfattningar på forumet så fort ett 
styrelsemöte blivit avslutat. Flera styrelsemedlemmar har varit aktiva på distriktets 
forum, liksom tillgängliga i vår IRC‐kanal för att svara på frågor och ta emot 
synpunkter och tips. Vi har också varit närvarande på onsdagsmiddagarna i stor 
utsträckning. 
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Bidrag 

Projektbidrag 
Interacting arts, ljudinspelningsutrustning ‐ 4000 kr 
Masters of Clix, Heroclixturneringar ‐ 2060 kr  
Gotlands paintballklubb, luftkompressor ‐ 15 000 kr 
Granland, byggnationer på lajvområde ‐ 25 000 kr1  
Stockholms spelkonvent, Stockholms spelkonvent 2008 ‐ 25 000 kr 
Stockholms spelcharter, brädspelshelg ‐ 7000 kr 
Innsmouth's finest, vandringspris till SM i Star Wars miniatures ‐ 3 000 kr 
Stockholms military gaming club, Field of Glory‐turnering ‐ 3000 kr 
Game Evolution, nyårs‐LAN ‐ 5000 kr 
Elysium, magicturnering ‐ 1050 kr 
Vändpunkter, teaterlajv ‐ 1000 kr 
Saga lajvförening, Midnattstimman/ImperieSagan ‐ 3500 kr 
Divina resurrecta, vampyrlajv ‐ 3800 kr 
 
Beslut fattade efter årsskiftet 2009: 
Unionen, Incognicon ‐ 5000 kr 
Rouge Trader, SlemCon ‐ 3000 kr 
Divina resurrecta ‐ 1900 kr 
 
Nya resurser 
Distriktet har köpt in tio walkie‐talkies (3622 kr) och fem elbjörnar (12 562 kr) som 
våra föreningar kan korttidslåna för projekt.  
 
Lokalbidrag 
Lokalbidrag har betalats ut till Proxxi (13 000), Troll (10 000) och Lilla Gillet (13 000). 
 
Resebidrag och konventsbussar  

Sverok Stockholm har under året organiserat busstransport till två konvent – LinCon 
och NärCon. Båda bussresorna var uppskattade av våra medlemmar. Föreningarna 
Runornas väktare, TROLL och Innsmouth's Finest har fått resebidrag utöver 
bussresorna på vardera 400 kr.  

Styrelsen har även reviderat resebidragspolicyn. 

 

 
                                                  
1 Beviljades i form av ett lån som avskrevs efter att föreningen inkommit med ett treårigt hyreskontrakt. 
Belastar projektfonden. 
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Informationskanaler 
 Hemsidan 
Under året har det hållits hemsidemöten där intresserade har jobbat med att 
uppdatera hemsida. Den har bland annat strukturerats om lite för att underlätta 
tillgängligheten och fått ett lite nytt innehåll, om bland annat studiecirklar. Det lades 
till att rss‐flöde från styrelsebloggen på framsidan. Hemsidan har även flyttats från ett 
wiki‐system till ett annat för att det första var för tungarbetat. 
 

Forumet 
Forumet har använts som kanal till aktuella händelser inom distriktet. Både för att 
informera om kommande aktiviteter och möten och för att rapportera om vad de 
kommit fram till. Forumet har också använts som en plats där distriktets medlemmar 
har kunnat framföra åsikter, diskutera saker och själva kunna göra reklam för sina 
arrangemang. 
 

Zworq 

I enlighet med årsmötets beslut sade vi i början av året upp prenumerationen på 
tidningen Fenix, och har i år gett ut distriktstidningen Zworq själva. Under året har 
det publicerats 2 större nummer, med information från distriktet och artiklar och 
reportage från olika föreningar. Det har även gått ut ett mininummer tillsammans 
med Signaler. 
 

Styrelsebloggen 
Under året har styrelsen börjat blogga på http://sverok.blogspot.com. Tanken har 
varit att hela styrelsen ska kunna lägga upp inlägg med jämna mellanrum, för att vi 
ska kunna komma ut med mer löpande information av vad som händer i distriktet. 
Syftet är även att ge bättre insikt i styrelsens arbete. 
  
I och med att hemsidan ordnades om och uppdaterades i höstas, så kopplades 
bloggen dit och finns att läsa direkt på förstasidan. 
 

Onsdagsmiddagar 
Onsdagsmiddagarna har fortlöpt under 2008, och styrdes under året upp så att de nu 
kombineras med städarbete på kansliet. I genomsnitt har det varit ca 20 personer per 
middag, vilket är en ökning från tidigare år. Många nya besökare har även dykt upp, 
vilket vi ser som mycket positivt. 
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Kansli 
Det har gjorts en jätteinsats i fråga om belysning och eldragning, tack vare Eric Druid 
som tagit initiativ till att förbättra miljön på kansliet. Datorparken har setts över och 
strukturerats upp, och haft kontinuerlig support från Daniel Armyr och Fredrik Nilson. 
Skötseln av kansliet har fungerat mycket bra tack vare kansligruppen och lokalerna 
har använts av många föreningar och projekt utanför styrelsen. 
 
Tryckverkstaden har utökats med en spiralbindare och en A1‐skrivare som Unga 
Forskare Stockholm har lånat ut till oss på obestämd tid. Vi har även köpt in en Mac 
Mini i syfte att förbättra möjligheterna att layouta trycksaker. 
 

Politiskt påverkansarbete 

Nina Högberg och Peter Sahlin blev under hösten inbjudna till en träff med två 
riksdagspolitiker för att diskutera nätdemokrati och Internet som mötesplats. Irene 
Oskarsson (kd) från Miljö‐ och Jordbruksutskottet samt Dan Kihlström (kd) från 
Kulturutskottet tog emot oss. Förutom de två punkterna på agendan så diskuterades 
även spel som kultur och utbildningsform, nätbaserade föreningar samt Sveroks 
indirekta jobb med utsatta ungdomar (via föreningar så som Fata Morgana). Dan 
Kihlström lovade att ta med sig frågan om nya föreningsformer till Kulturutskottet, 
och Irene Oskarsson tipsade om sätt för Sverok att bekosta Nätkraft‐projektet, något 
som de båda politikerna var mycket intresserade av.  
Distriktet har tagit en mer aktiv roll i SUS (Stockholms läns ungdoms 
samarbetsorganisation) genom att skicka minst en representant på de 
diskussionsmöten som hållits. Vi hoppas att detta gör att SUS påverkansarbete 
kommer att ske i en riktning som gynnar Sverok mer. Vi har också haft tre aktiva 
Sverokare i SUS styrelse under året.  
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Marknadsföring 
Tack vare vårt medlemskap i SUS fick vi möjlighet att gratis medverka på Ung08‐
festivalen. Under hela veckan hade vi 2‐3 bord i SUS tält där vi byggde pärlplattor 
med tv‐spelsmotiv, delade ut informationsmaterial och pratade med ungdomar. Två 
av dagarna representerades Sverok av föreningen Highscore som arrangerade tv‐
spelsturneringar. 
Styrelsen har köpt in snygga profilkläder som kan användas av representanter för 
distriktet i olika marknadsföringssammanhang.  
 

Externa kontakter 
Distriktet har under året utökat samarbetet med Studiefrämjandet. Vi har fått en ny 
kontaktperson som har personlig erfarenhet av Sveroks verksamhet vilket gjort det 
lättare för oss att hänvisa föreningar dit, då vi vet att de får ett bra bemötande. Vi har 
därför lyft fram studiecirklar som ett viktigt område på hemsidan och har tipsat om 
Studiefrämjandet som resurs i vår kontakt med föreningar. 
 
Vi har även haft samarbeten med stadens bibliotek. Under våren deltog vi i en serie 
föreläsningar och workshops där ett 40‐tal bibliotekarier fick lära sig mer om spel och 
själva fick prova på datorspel i olika genrer. Under påsklovet och höstlovet har vi 
förmedlat kontakt till olika föreningar som haft spelverksamhet på flera bibliotek i 
Stockholm. Detta har varit mycket uppskattat och flera bibliotek har hört av sig och 
vill ha spelverksamhet under våren. 
 

Gotland 
I augusti besökte styrelsen den mer avlägsna delen av vårt distrikt, och tillbringade 
ett par dagar i Visby. Vi annonserade ut besöket i Zworq och kontaktade alla 
gotländska föreningar via mail. Väl på plats träffade vi en av dem, Tisdagsklubben, 
spelade spel och diskuterade vad gotlandsföreningarna kan och vill ha ut av Sverok 
Stockholm. Vi passade också på att träffa personal på Almedalsbiblioteket för att 
prata om ett potentiellt samarbete. Dessutom hann vi med en hel del egna 
visionsdiskussioner och teambuilding. 
Under året har styrelsen fått kontakt med fler gotlandsföreningar än tidigare år. I 
början av året delade vi ut projektbidrag till Gotlands Paintballförening, och 
magicföreningen Elysium, med säte i Visby, har börjat nyttja tryckverkstaden 
regelbundet. Vi ser det som en positiv utveckling och hoppas kunna hålla fortsatt 
kontakt med gotlandsföreningarna. 
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Meningsfull fritid 
Sverok Stockholm har tillsammans med Unga forskare Stockholm tagit initiativ till och 
leder projekt Meningsfull fritid. 13 ungdomsorganisationer medverkar i projektet och 
det finansieras av Ungdomsstyrelsen och Stockholms stad. Distriktet bidrar med 
arbetsplats och tillgång till tryckverkstad. Målet med projektet är att besöka 
gymnasieskolor och fritidsgårdar i Stockholms län för att hålla föreläsningar och 
workshops om föreningslivet. Projektet startade sommaren 2008 och pågår fram till 
sommaren 2009. Sommaren användes för föreberedelser och diskussioner med 
samabetspartners. Under hösten har vi besökt gymnasieskolor, att skapa kontakt har 
varit svårt men bemötandet har varit mycket positivt från de vi har besökt. Under 
våren kommer vi att fokusera på fritidsgårdar och skolor i integrationsområden. 
 

Arbete mot förbundet 
Vi har som distrikt tagit en väldigt aktiv roll i förbundets arbete under året. Vi har 
varit en viktig engagemangspool och bidragit med saker som på sikt kommer att 
gynna både distriktets och resten av Sveroks föreningar, till exempel genom att hålla 
ett arbetsmöte kring den föreningshandbok som förbundet arbetar med. Vi ställde 
också upp med arbetskraft och lokal när förbundskansliet var överbelastat i samband 
med riksmötet. 
Vi har även gett de Stockholmsbaserade föreningarna bättre förutsättningar i 
samband med Sveroks riksmöte. Detta genom att arrangera två förmöten: en 
genomgång av riksmöteshandlingarna och en diskussionskväll där en representant 
från förbundsstyrelsen deltog för att svara på frågor och bemöta våra argument. 
Representanter från Stockholmsdistriktet hade en mycket ledande roll under 
riksmötet och har satt en prägel på förbundets arbete som kommer att gynna 
distriktet. 
 

Utvärdering och lyhördhet 
Visionsmöte 
Den 24 augusti hölls ett visionsmöte på Sverok Stockholms kansli, där alla föreningar 
som sökt projektbidrag de tre senaste åren var särskilt inbjudna. Tyvärr var det få 
personer förutom några av distriktets mest aktiva medlemmar som dök upp. 
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2 b) Ekonomisk berättelse för 2009 
 

I skrivande stund har en ekonomisk berättelse ej upprättats. Denna kommer att 
presenteras på hemsidan (www.sverokstockholm.se) så fort som möjligt, och delas ut 
på årsmötet. 
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2 c)Revisionsberättelse för 2008 
Denna revisionsberättelse är upprättad av distriktets verksamhetsrevisorer. Den 
ekonomiska revisionen är i skrivande stund inte avslutad. 

Revisionsberättelse 2008 
Undertecknad har på årsmötets uppdrag företagit verksamhetsrevision av 
distriktsstyrelsens arbete under verksamhetsåret 2008. I arbetet har vi granskat 
styrelsens protokoll och liggande verksamhetsberättelse. 

Verksamhetsrevisionens granskning utgår från gällande verksamhetsplan, andra 
beslut antagna av årsmötet och distriktets stadgar, samt god sed och föreningspraxis. 

Granskningen av verksamheten visar att det inte finns några skäl att inte bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet men vissa anmärkningar redovisas nedan. 

‐ Granland / Projektfonden 

Hanteringen av föreningen Granlands bidragsansökan är under all kritik och styrelsen 
har idag inga möjligheter att kräva tillbaka bidraget om dom skulle användas till andra 
ändamål än dom i bidragsansökan angivna. Anledningen till detta är bristande rutiner 
för projektfonden och bristande erfarenhet av föreningsformalia. 

Revisorerna förordar att rutiner för hur hanteringen av bidragsansökningar tas fram 
för att undvika detta i framtiden. 

‐ Motion om tillgänglighet / Föreningsformalia 

Årsmötet 2008 antog motionen om tillgänglighet. Syftet med motionen var att 
förenkla möjligheten att följa distriktets arbete för medlemmarna, detta har styrelsen 
på intet sätt uppfyllt. Protokoll har inte funnits justerade eller tillgängliga under året, 
protokollen håller en ojämn kvalitet och vissa har saknat närvarolista vid 
granskningen. 

I ett försök att följa idéen med motionen har styrelsen på forumet postat 
mötessammanfattningar och datum för styrelsemöten. Detta uppfyller på intet sätt 
motionen men visar i alla fall på en intention. 

Styrelsen har i samtal med revisorerna visat en förståelse för detta och ska till nästa 
verksamhetsår sätta ihop en arbetsgrupp om skall arbeta med att i framtiden uppfylla 
motionen och förbättra föreningsformalian.  
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Revisorerna lämnar härmed stark kritik till styrelsen för att man inte uppfyllt 
motionen. 

‐ Distriktets identitet 

Årsmötet 2008 antog motionen Verksamhetsidéer – ett sätt att hitta distriktets 
identitet. Styrelsen har under året arbetat med att uppfylla motionen men har inte 
uppfyllt den till fullo.  

Revisorerna förordar att arbetet med motionen fortsätter nästa år som en löpande 
del i distriktets verksamhet. 

‐ Vidareutveckling av SMS‐system för begäran om ersättning 

På styrelsemötet den 24 maj 2008 beslutade styrelsen att köpa in tjänsten att 
utveckla SMS‐systemet av Petter Blomberg. Kostnaden för detta uppgår till 1 700 kr. 

Då Petter Blomberg varit förtroendevald som kassör i distriktet anser revisorerna att 
det är viktigt att årsmötet vet om detta beslut så inga missförstånd uppstår. 

‐ Stadgan 

Styrelsen har under året vid minst ett tillfälle brutit mot stadgans ide. I syfte att göra 
ett styrelse möte beslutsmässigt har man ett par dagar innan mötet utsett en extra 
vice ordförande, då varken ordförande eller ordinarie vice ordförande kunde närvara. 

Detta är inte ett brott mot stadgan men går emot iden med stadgan och bör inte 
uppmuntras. 

 

mot bakgrund av detta yrkar vi: 

att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008 

 

Verksamhetsrevisor       Verksamhetsrevisor, ersättare 

 

Jonny Hjorter     Datum       John Lundhgren     Datum  
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3 a) Flytt av kansli 
Insänt av Elis Axelsson, Daniel Berglund, Thor Forsell, Fredrik Nilsson, Peter Sahlin och 
Felicia Wassberg. 
 
I slutet av augusti 2009 löper kontraktet för vårt nuvarande kansli ut, och vi står inför 
valet att förlänga avtalet på obestämd period (troligtvis tre ytterligare år) eller hitta 
en ny lokal för Sverok Stockholms kansli. 
 
Vi i flyttgruppen har sammanträtt och fastställt att ett behov föreligger för att flytta 
kansliet hellre än att förlänga kontraktet på den dyra och ostrukturerade lokal vi idag 
sitter i. För att kunna hitta en ny lokal så har vi tagit fram en checklista att följa när vi 
letar runt, och den ser ut som följer: 
 
Skall 
Funktion 
Kontor 
Tryck 
Lokal för små möten (7‐9 pers) 
Litet förråd 
 
Infrastruktur 
Toalett 
Internet 
Telefon 
Pentry 
Tillgång 24/7 
Handikappadanpassad (i första hand rörelsehindrade, därefter anpassning för andra 
handikapp) 
Kollektivtrafik 
 
Bör 
Funktion 
Konferensrum (9‐15pers) 
Soffrum/hörn 
Avgränsad hall 
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Infrastruktur 
Större skylt 
Fönster 
Bra ventilation 
Närhet till mataffärer 
Tunnelbana 
Egen ingång 
Säkerhetsdörr 
 
Önska 
Funktion 
Övernattningsmöjlighet 
Stort förråd 
Små mötesrum (3‐4pers) 
 
Infrastruktur 
Kök 
Matplats 
Dusch 
Tvättmöjligheter 
 
För att distriktet snabbt ska kunna få igenom ett beslut om detta yrkar därför 
Flyttgruppen: 
 
att årsmötet beslutar om att Sverok Stockholms kansli ska flyttas, 
att årsmötet antar checklistan och dess prioriteringsordning, 
att årsmötet ger styrelsen i uppgift att bedöma lämplig lokal för det nya kansliet. 
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3 b) Inköp av TV-apparater för tv-
spelande 
 
Insänt av föreningarna Nintendo Next, LightDash, Domokai och Highscore Sweden. 

Det är flera föreningar i Stockholm som behöver ett större utbud av TV‐apparater 
både regelbundet och vid speciella tillfällen. Istället för att tvingas hyra dyrt av 
företag eller från andra föreningar långt bort från Stockholm tycker vi att det ska 
finnas ett gäng TV‐apparater tillhanda att låna i Stockholm. 
 
Vi tycker att det borde köpas in ett gäng nya TV‐apparater samt ett gäng äldre TV‐
apparater för att passa alla typer av spel. Förvaring och utlåning av dessa TV‐
apparater har föreningen Nintendo Next utlovat att sköta. Dessa TV‐apparater ska i 
första hand lånas ut till större event. Hyra kan eventuellt krävas ifall förvaringen 
kostar för mycket. 
 
Förslaget är att styrelsen och föreningen Nintendo Next ska förhandla fram en budget 
och fungerande utlåningsregler. Sedan ska de föreningar som behöver kunna få 
låna/hyra dessa om de själva kan stå för transporten. 
 
Vi yrkar  
att årsmötet avsätter mellan 30 000 ‐ 50 000 kr för inköp av tv‐apparater som kan 
lånas ut till föreningar,  
att styrelsen i samråd med föreningen Nintendo Next bestämmer över inköpet och 
hur hanteringen av tv‐apparaterna ska se ut.
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Under året har det hållits tre stadgerevisionsmöten under ledning av Christian 
Wiklund. De följande två förslagen är resultat av dessa möten. 

3 c) Stadgeändring §70 
Denna ändring kräver likalydande beslut med 2/3 majoritet av två på varandra 
följande årsmöten. 

§ 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." 
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3 d) Stadgerevidering 
 

A 

§ 13 Det åligger medlemsförening att hålla distriktets styrelse underrättat om sin 
styrelses sammansättning, 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.  
 

Vi finner att §13 har en avsaknad av kontakt med föreningars möjligheter att uppfylla 
den och att §14 kan fylla eventuella behov. 

B 

Vi har i arbetet observerat att det saknats en möjlighet att utesluta 
medlemsföreningar som bedriver en verksamhet som kan skadda distriktet, därför 
anser vi att en sån behöver skapas. Den kan formuleras:  

"§ 18 Medlemsförening som bryter mot distriktets stadgar, skadar dess anseende eller 
motarbetar dess syfte kan avstängas från distriktet med omedelbar verkan av 
distriktsstyrelsen. Nästkommande ordinarie distriktsårsmöte beslutar om uteslutning 
från distriktet av avstängd medlemsförening. Avstängning påverkar inte 
medlemsförenings stadgereglerade rättigheter i samband med distriktsårsmöte och 
val av ombud till distriktsårsmöte" 

C 

§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst 
fem (5), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. 
 

Vi tycker att det kan finnas ett problem att kräva 5 kallade personers närvaro vid ett 
styrelsemöte när styrelsen kan bestå av 7 personer. Ett bortfall på tre personer är 
inte orimligt. Därför vill vi att §25 ändras till. 

”§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst 
fyra (4), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.”  
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D 

§ 27 Distriktsårsmötet väljer ett komplett förslag på styrelse. 
 

Vi finner att §27 kan behöva ändras så det har mindre chans att skapa ett 
tolkningsproblem. 
Vårt förslag på en ny formulering:  

”§27 Distriktsårsmötet väljer en komplett styrelse”  

E 

§ 30 Styrelsen börjar sitt verksamhetsår med att utse fyra personer som tillsammans, 
två och två, tecknar styrelsens firma.  
 
§ 31 Styrelsen fördelar, inom sig, styrelseposterna vice ordförande, första och andra 
sekreterare mellan de fem (5) till sju (7) ledamöterna.  

 

Det har kommit fram att §30 och §31 har ett problem då det inte överränsstämmer 
med hur det är praktiskt möjligt att driva verksamheten, därför vill vi att nuvarande 
§30, §31 omformuleras och saker läggs till: 

"§ 30 Styrelsen ska hålla konstituerande möte snarast möjligt efter det årsmöte då 
den valts. 
§ 31 På styrelsens konstituerande möte utser styrelsen fyra personer som, två och två 
i förening, tecknar styrelsens firma. 
§ 32 På styrelsens konstituerande möte fördelar styrelsen inom sig styrelseposterna 
vice ordförande och sekreterare."  

F 

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

Eftersom handhar är ett väldigt konst ord att använda sig av vill vi ändra §37 till:  

”§ 37 Styrelsen ansvarar för distriktsårsmötets genomförande och kallelse till det 
samma.”  

G 

§ 41 Medlemsförening har rätt att sända ombud till distriktsårsmötet enligt följande:  
Ett (1) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) medlemmar.  
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Två (2) ombud för var förening som har tjugosex (26) till femtio (50) medlemmar.  
Tre (3) ombud för var förening som har femtioett (51) till sjuttiofem (75) medlemmar.  
Fyra (4) ombud för var förening som har sjuttiosex (76) till etthundra 100 medlemmar.  
Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller 
därutöver.  
Till grund för denna räkning ligger medlemsantal, som vid föregående års utgång 
rapporterats till distriktet.  

 

Vi har diskuterat att §41 och funnit att den måste ändras, däremot finner vi problem 
med att det är kansliet som handhar medlemsregister och vi måste ha kontakten den. 
Vi har därför två alternativa förslag på ändringar i §41, det första förslaget vill ändra 
en mening i stycket om vilken tidsperiod som ligger till grund för ombudsräkningen  

"Till grund för denna räkning ligger medlemsantal, som senast fyra veckor före 
årsmötet och tidigast 1 januari året före årsmötet, rapporterats till förbundet." 

H 

§ 41 Medlemsförening har rätt att sända ombud till distriktsårsmötet enligt följande:  
Ett (1) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) medlemmar.  
Två (2) ombud för var förening som har tjugosex (26) till femtio (50) medlemmar.  
Tre (3) ombud för var förening som har femtioett (51) till sjuttiofem (75) medlemmar.  
Fyra (4) ombud för var förening som har sjuttiosex (76) till etthundra 100 medlemmar.  
Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller 
därutöver.  
Till grund för denna räkning ligger medlemsantal, som vid föregående års utgång 
rapporterats till distriktet.  
§ 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.  
§ 45 Medlemsföreningsombud, föreningsmedlem, styrelse, revisor och valberedning 
har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag på distriktsårsmöte.  

 
Vårt andra förslag kan anses något kontroversiellt, men samtidigt anser vi att det inte 
kommer skapa några större svårigheter. Vi vill helt enkelt ta bort ombudssystemet 
och låta en person vara en röst, oavsett vilken/vilka föreningar de är med i. Därför 
skulle en formulering av §41 lyda:  

"§41 Föreningsmedlem som är fysikst närvarande har full yttrande och rösträtt på 
distriktsårsmötet"  
§42 Stryks 

§43 bör ändras till "§43 En person kan endast avlägga (1) röst på distriktsårsmötet 
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oavsett hur många föreningar den är medlem i"  

§ 45 stryker ordet Medlemsföreningsombud "§ 45 Föreningsmedlem, styrelse, revisor 
och valberedning har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag på distriktsårsmöte." 

Oavsett vilket anser vi att §44 behöver strykas då den både saknar kontakt med 
verkligheten och har en möjlighet att skapa en röstlängds problematik.  

I 

§ 46 Beslut på distriktsårsmötet fattas med enkel majoritet om stadgarna inte 
föreskriver något annat. Vid lika röstetal tillämpas lotten.  

 
Vid §46 sägs att vi ska använda lotten vid lika röstetal, det vill vi ändra till "Vid lika 
röstetal avgör slumpen." då det är mer passande för Sveroks syfte (och vi tycker om 
tärningar) 

J 

§ 54 Om styrelse, revisorer eller minst hälften av medlemsföreningarna skriftligen 
kräver det skall extra årsmöte utlysas. 

 
Vi anser att hälften av våra medlemsföreningar är väldigt många, därför vill vi ändra i 
§54 så att det istället ska krävas 1/10 av distriktets medlemsföreningar för att kalla till 
ett extra insatt distriktsårsmöte. 

K 

§ 58 Distriktsårsmötet utser två (2) revisorer, jämte personliga ersättare.  
§ 59 Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar och upprättar en 
revisionsberättelse.  
 

Arbetet med stadgerevision bildades bland annat ur en motion kring 
verksamhetsrevisorer, vi anser också att sådana ska införas och föreslår följande 
stadgeskrivningar kring revisorer:  

"§ 58 Distriktsårsmötet utser en (1) verksamhetsrevisor och en (1) ekonomisk revisor, 
jämte personliga ersättare.  

§ 59 Den ekonomiska revisorn granskar distriktets räkenskaper och handlingar och 
upprättar en revisionsberättelse. Verksamhetsrevisorn granskar styrelsens arbete i 
form av beslut, rutiner och verkställande av årsmötets beslut och upprättar en 
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revisionsberättelse"  

L 

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

 

Vi vill ändra i skrivningen om revisor så vi kan ställa ett flertal krav på dess ålder och 
bostadsort därför vill vi ändra §61 till 

"§ 61. Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som ej kommer 
uppbära styrelseuppdrag under kommande verksamhetsår."  
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4 e) Byte av godkänd revisor 
Insänd av Petter Blomberg, kassör i Sverok Stockholm 2007‐2008. 

Sverok Stockholm anlitar idag Lundewalls revisionsbyrå för ekonomisk revision. Som 
jag ser det gör vi detta av två anledningar: 
‐ För att kunna söka bidrag från Stockholms Läns Landsting. 
‐ För att våra medlemmar ska kunna vara säkra på att pengarna används till 
verksamhet och inte hamnar i styrelsens fickor. 
 
Våren 2008 såg jag till att få ett möte med vår revisor (egentligen en av hans 
assistenter), för att gå igenom de verifikat som de upprättat så att jag bättre skulle 
förstå vad som egentligen pågår i vår bokföring. Detta var när de upprättat vårt 
bokslut och skrivit under revisionsberättelsen. 
Under mötet framkom flera oegentligheter. De hade upprättat flera verifikat som de 
inte kunde förklara, och ett av dessa verifikat hade en allvarlig konsekvens: pengar 
försvann ur kontantkassan, trots att ingen transaktion ägt rum i verkligheten. Detta 
innebär att den som har åtkomst till kontantkassan skulle kunna lägga pengarna i 
egen ficka, utan att detta uppmärksammas, eftersom pengarna aldrig funnits enligt 
bokföringen. 
Lundewalls revisionsbyrå var inte villiga att djupare undersöka varför de upprättat 
detta verifikat, än mindre korrigera det. 
 
Med anledning av detta allvarliga misstag, anser jag att Sverok Stockholm ska sluta 
använda Lundewalls tjänster, och hitta en godkänd eller auktoriserad revisor som tar 
uppdraget på större allvar. 
 
Jag har pratat med Robert Wennberg på Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, en 
mycket välrenommerad revisionsbyrå. Han är revisor för Unga Forskare 
Stockholmsdistriktet, och har visat intresse för uppdraget. När detta skrivs har vi 
tyvärr inte hunnit ha ett möte för att diskutera uppdragets omfattning, och därför 
finns inget kostnadsförslag. Jag anser dock att det är värt mycket pengar att veta att 
ingen korruption förekommer i Sverok Stockholm. 
 
Jag yrkar därför att årsmötet väljer Öhrlings PriceWaterHouseCoopers till revisor 
för 2009. 
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4 a) Fastställande av 
verksamhetsplan 
Styrelsen föreslås att denna punkt behandlas i form av ett påverkanstorg för att ge 
årsmötet ett större praktiskt inflytande över innehållet. Årets 
verksamhetsplansförslag är därför utformat för att göra det enkelt att lägga till och ta 
bort enskilda punkter. 

Verksamhetsplan för 2009 

Vision 
• Sverok Stockholm ska vara det mest framstående av Sveroks distrikt och ett 

gott föredöme inom förbundet. 
 

Verksamhet 
• Arbeta för en ökad spridning bland de föreningar som söker projektbidrag. 
• Stötta spellokaler i distriktet genom lokalbidrag. 
• Anordna eller stötta bussresor till Knutpunkt, LinCon och NärCon. 
• Arrangera minst en utbildningshelg för medlemsföreningarna med kurser i 

föreningsliv samt massa skoj. 
• Anordna ett visionsmöte på hösten inför kommande års arbete. 

 

Marknadsföring 
• Distriktet ska tillhandahålla profilkläder till distriktsaktiva för representation på 

event. 
• Distriktet ska fortsätta samarbetet med Unga forskare Stockholm. 
• Distriktet ska undersöka möjligheterna till samarbete med förbundet Vi unga 

och arbeta för att skapa en samarbetsorganisation mellan Sverok, Vi unga och 
Unga forskare Stockholm. 

• Distriktet ska arbeta för att öka den positiva kontakten med media. 
• Vara med på Ung‐08‐festivalen. 
• Se till att Sverok Stockholm finns representerat på stora spelrelaterade event 

under året. 

 

Kommunikation 
• Styrelsen ska se över och renodla de informationskanaler som finns idag. 
• Styrelsen ska snarast fram hållbara riktlinjer för hur informationen ska skötas. 

T.ex. inom vilken tidsram protokoll och liknade skall finnas tillgängligt för 
medlemmar. 
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• Distriktet ska ge ut interntidningen Zworq fyra gånger under verksamhetsåret 
och få medlemsföreningar att fylla den med spännande information. 

• Kartlägga spellokaler inom distriktet. 

 

Styrelsen 
• Se över alla befintliga policys och lägg upp dem på hemsidan för enkel åtkomst 

med förhoppningen att detta görs varje år. 
• Arrangera två visions‐ och teambuildingmöten för styrelsen varav ett så snart 

som möjligt efter årsmötet. 
• Arrangera en helg för distriktsstyrelsemedlemmar från samtliga distrikt för att 

utbyta erfarenheter samt visa att Sverok Stockholm är bäst. 
• Se till att Sverok Stockholm finns representerade på Inslaget. 

 

Kansliet 
• Undersöka möjligheter till ny lokal för flytt vinter/vår 2010. 
• Se över utgifter på kansliet. 
• Fortsätta med onsdagsmiddagarna. 
• Strukturera upp ansvarsområden och tillhandahålla aktuell 

kontaktinformation. 
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4 c) Fastställande av budget 
 

 
Förslag till budget 2009 
Summor i tkr.      2009    2008 

Intäkter          
Landstingsbidrag      838    1050 

Summa intäkter      838    1050 

Utgifter 

Kansli 

Hyra        192    192 

Flyttgrupp        3    ‐ 

Förvaltning        10    10 

Inköp        20    20 

Datorgrupp        10    15 

Tryckverkstad 

Riso        110    110 

Förbrukningsmatriel      130    130 

Maskinunderhåll      30    30 

Administration 

Styrelsens arbete      20    30 

Årsmöte och bokslut      30    30 

Telefon        6    6 

Valberedning      5    5 

Ideell revision      1    1 

Hemsida        2    10 
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Verksamhet 

Projektfond       100    150 

Lokalbidrag        40    40 

Evenemangsresor      30    30 

Utskick        15    15 

Styrelseprojekt2      40    40 

Fondering        100    150 

Onsdagsmiddagar      20    ‐ 

Summa utgifter      914    1014 

 

Årets resultat      ‐76    36 

                                                  
2 Kostnader för allt styrelsens arbete som inte är löpande (möten, administration) t.ex. att åka på mässor eller 
arrangera utbildningar. 
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4 d) Val av distriktsstyrelse 
Valberedningens förslag till styrelse 

Ordförande: Peter Sahlin 

Ålder: 36 

Förening: Innsmouth’s Finest 

Jag är en 36 vårar ung kille som letar efter dig, disktrikt, 
som behöver ledning under det kommande året. Mina 
intressen är figurspel (har varit ordförande i en 
figurspelsförening 2007‐2009), jämlikhet (har jobbat en 
del med det under det föregående året i Sverok 
Stockholms styrelse) och synlighet. Jag brinner även för 
nyskapande, så om du är intresserad av att flytta till nya 
trakter så är jag rätt person för dig! 

 

Kassör: Mårten Lagerstedt  

Ålder: 26  

Förening: Masters of Clixx  

Mårten är en mångsidig Geek som brinner för mer än 
bara spel. Han ställer nu upp för andra året i rad med en 
nyfunnen motivation och glädje för distrikts arbetet. 

 

Agnes Ambrosiani 

Ålder: 19 

Förening: Forodrim och Stockholm by Night 

Lajvare som för ett par år sedan satt i föreningen 
Unionens styrelse, har nu blivit inspirerad att ställa upp 
som ledamot för distriktsstyrelsen. Vill att föreningarna 
ska känna mer samhörighet med distriktet. 

 



 

A
vs
ni
tt
: 4

 d
))
 V
al
 a
v 
di
st
ri
kt
ss
ty
re
ls
e 

39 
 

Björn Södergren (omval) 

Ålder: 24 

Förening: TROLL 

Ställer upp för andra året som ledamot, har efter en 
heldagsarbete med zworqen fått blodad tand och en galen 
idé om att styra upp det hela så att det kommer ut minst 4 
nummer under verksamhetsåret. Har brädspel och 
figurspel som primära Sverokgrenar. 

Daniel Berglund 

Ålder: 20 

Förening: Catahya och Proxxi. 

Kommer in som en frisk fläkt till Sverok utan större 
erfarenheter från tidigare. Vill arbeta för att 
medlemmarna ska få mera information om vad som 
händer och sker. 

 

Wilhelm Andersson (omval) 

Ålder: 18 

Förening: Elysium 

Modig gotlänning som ställer upp som ledamot för andra 
året i rad, har rollspel och magic som primära 
sverokaktiviteter. Vill att Gotland ska få mera plats i 
Sverok, så att det inte glöms bort att det är en del av 
Stockholms distrikt 
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Anneli Henriksson (omval) 

Ålder: 19 

Förening: TuLajv 

Ställer upp för tredje året som ledamot i styrelsen och 
blir med detta räven inom denna distriktstyrelse och vet 
vad hon ger sig in på. Kände under föregående år att hon 
saknade sin sekreterarroll, vill även ha klarhet i alla olika 
policys som beslutats genom åren så att det blir tydligt 
vad som gäller. 

Fredrik Nilson 

Ålder: 29 

Förening: Unionen 

Gammal föreningsräv från Unionen som nu vill ge sig in i 
distriktsstyrelsen. Har tidigare varit med och arrangerat 
Incognicon. Spelar på fritiden brädspel, airsoft och 
warhammer. Vill se till att informationen om de olika 
bidragen som finns struktureras upp och blir tillgänglig. 

Thor Forsell 

Ålder: 22 

Förening: kotte&Nina‐klubben 

Är relativt ny inom Sverok även han, har under det 
senaste året engagerat sig mer och mer som frivillig 
arbetskraft inom distriktet. Vill nu ingå i styrelsen och där 
bland annat se till att följa upp saker som beslutas och se 
till att det hålls. 
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4 e) Val av valberedning 
Valberedningens förslag till valberedning 
 

Gabriella Rehbinder (omval) 

Sara Karlsson 

 

Du? 

Det finns fortfarande en tom plats i valberedningens förslag till 
valberedning. Skulle du vilja arbeta med att hitta medlemmar 
till den bästa möjliga styrelsen nästa år? Kontakta 
valberedning@sthlm.sverok.se redan idag! 

 

4 f)  Val av revisorer 
Valberedningens förslag till revisorer 
 

Ideell revisor: Jonny Hjorter (omval) 

Ideell revisorsersättare: John Lundhgren (omval) 
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Sverok Stockholms stadga 
Antagna 910817. 
Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. 
Nyantagna 970316. 
Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402 och 060409.  

Existensgrund 

Namn  

§ 1 Organisationens namn är Sverok Stockholm.  

Organisationsstruktur och status  

§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 
(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 sällskapsspel 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 medlemsföreningar.  

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.  

Distriktet och dess relation till medlemsförening  
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§ 12 Det åligger medlemsförening att föra register över sina föreningsmedlemmar och ta ut medlemsavgift av 
dessa.  

§ 13 Det åligger medlemsförening att hålla distriktets styrelse underrättat om sin styrelses sammansättning, 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 sådan person 
föreningsmedlem.  

§ 19 Person som har utmärkt sig speciellt i sitt arbete med eller i distriktet kan av distriktsstyrelsen nomineras 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 handling är dock 
tillgänglig för revisorer och distriktsårsmöte. Distriktsårsmöte eller styrelse kan häva sekretessen.  

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 minst fem (5), däribland 
ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.  

§ 26 Styrelsen tillträder omedelbart efter distriktsårsmötet och avgår i samband med tillträdandet av en ny 
efterföljande styrelse.  

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 
medlemsföreningarnas verksamhet.  
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Styrelsens åligganden  

§ 30 Styrelsen börjar sitt verksamhetsår med att utse fyra personer som tillsammans, två och två, tecknar 
styrelsens firma.  

§ 31 Styrelsen fördelar, inom sig, styrelseposterna vice ordförande, första och andra sekreterare mellan de fem 
(5) till sju (7) ledamöterna.  

§ 32 Det åligger styrelsen att betrakta lagd verksamhetsplan och budget som den enda grunden för distriktets 
centrala verksamhet och distriktsårsmötets uttalade vilja.  

§ 33 Det åligger styrelsen att garantera tillgängligheten till distriktets dokumentation för medlemsförening.  

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, revisorer och 
valberedning senast sex veckor före mötet med uppgift om tid och plats för distriktsårsmötet.  

§ 39 I möteshandlingarna till distriktsårsmöte skall ingå: dagordning till distriktsårsmötet, styrelsens 
verksamhetsberättelse, styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning, revisionsberättelsen, 
valberedningens förslag till stadgeenliga val, styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan, styrelsens 
förslag till avgift för medlemsföreningar och inkomna motioner.  

§ 40 Möteshandlingar skall ha sänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och valberedning senast två 
veckor före distriktsårsmötet.  

Ombud  

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

• Ett (1) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) medlemmar.  
• Två (2) ombud för var förening som har tjugosex (26) till femtio (50) medlemmar.  
• Tre (3) ombud för var förening som har femtioett (51) till sjuttiofem (75) medlemmar.  
• Fyra (4) ombud för var förening som har sjuttiosex (76) till etthundra 100 medlemmar.  
• Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller därutöver.  

Till grund för denna räkning ligger medlemsantal, som vid föregående års utgång rapporterats till distriktet.  

§ 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.  
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§ 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 närvara, 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 tillämpas lotten.  

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  
• 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. Nedlagda röster 
räknas ej.  
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§ 53 Övrig fråga som står i strid med lagd verksamhetsplan eller budget kräver enhälligt distriktsårsmöte för att 
införas i lagd verksamhetsplan och budget. Nedlagda röster räknas ej.  

Extra distriktsårsmöte  

§ 54 Om styrelse, revisorer eller minst hälften av medlemsföreningarna skriftligen kräver det skall extra årsmöte 
utlysas.  

§ 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 vilka 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 Till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som inte är invald i distriktets styrelse valbar.  

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 tillhanda senast 
fyra veckor före distriktsårsmötet.  

§ 65 Till valberedare är straffmyndig person som inte är invald i distriktets styrelse valbar.  

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 annat anges i 
stadgan.  



 

A
vs
ni
tt
: S
ve
ro
k 
St
oc
kh
ol
m
s 
st
ad
ga
 

47 
 

§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till distriktsårsmötet, eller 
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 insändas 
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 upplösningen.  

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

§ 76 Eventuella kvarvarande tillgångar vid distriktets upplösning delas lika mellan medlemsföreningarna eller 
går till ett av distriktsårsmötet bestämt ändamål.  

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

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

§ 79 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses.  
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