
Protokoll från Sverok Stockholms årsmöte
2010-03-20, Bagarmossens Folkets Hus

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
i) Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
2. Föregående års berättelser
a) Verksamhetsberättelse
b) Ekonomisk berättelse
c) Revisionsberättelse
d) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
3. Motioner
a) Gotlandsrepresentant för Sverok Stockholm
b) Jämlikhetshandläggare/stödperson för Sverok Stockholm
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
a) Andra läsning av stadga §70
b) Tryckeriansvarig
c) Avtackning av föregående styrelse, revisorer och valberedning
6. Mötets avslutande
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1. Mötesformalia 
a) Mötets öppnande (10:18)
Peter Sahlin öppnar mötet. 

b) Genomgång av mötesteknik 
Tobias Landén föredrar. 

c) Fastställande av röstlängd 
Fastställd med 41 ombud. 
Se bilaga 1.

d) Val av mötesordförande 
David Karlsson väljs till mötesordförande med bisittare Tobias Landén.

e) Val av mötessekreterare 
Agnes Ambrosiani väljs till mötessekreterare.

f) Val av två justerare 
Cecilia Jildenhed och Love Sjögren väljs till justerare.

g) Val av två rösträknare 
Cecilia Jildenhed och Thor Forsell väljs till rösträknare.

h) Fastställande av dagordningen 
Fastställd med tillägg av 1 i) och 5 b) och möjlighet att lägga till fler övriga frågor under mötets 
gång.

i) Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 
Björn Södergren föredrar. Mötet fastställs vara behörigt kallat. 

2. Föregående års berättelser 
a) Verksamhetsberättelse 
Styrelsen föredrar. 
Styrelsen jämkar sig med Gabriella Rehbinders yrkande att lägga till följande under punkten 
onsdagsmiddagarna: ”Antalet personer på onsdagsmiddagarna under större delen av året förutom 
sommaren har legat på mellan 15-25 ibland ända upp till 30 personer.” 
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. Se bilaga 2.

b) Ekonomisk berättelse 
Mårten Lagerstedt och Björn Södergren föredrar. Den ekonomiska berättelsen läggs till 
handlingarna. Se bilaga 3.

c) Revisionsberättelse 
Jonny Hjorter föredrar verksamhetsrevisionsberättelse. Johan Rönnkvist föredrar ekonomisk 
revisionsberättelse. Revisionsberättelserna läggs till handlingarna. Se bilaga 4 och 5. 
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d) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet. 

– Paus 11:30 
– Mötet återupptas 11:49
 
3. Motioner 
a) Gotlandsrepresentant för Sverok Stockholm
Gabriella Rehbinder föredrar. 

– Paus 12:37 
– Mötet återupptas 12:55 

Följande att-satser antogs: 
... att årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för Gotland. 
... att styrelsen tillsammans med intresserade tar fram en arbetsplan. 
... att styrelsen utser en arbetsgruppsledare som bör vara folkbokförd på Gotland.

- Mötet ajourneras för lunch kl 13:26
- Mötet återupptas kl 14:32

b) Jämlikhetshandläggare/stödperson för Sverok Stockholm
Gabriella Rehbinder föredrar.

- Paus 15:28
- Mötet återupptas 15:42 

Följande att-satser antogs:
... att årsmötet utser en jämlikhetshandläggare/stödperson som skall agera mentor till  
distriktsstyrelsen, arbetsgrupperna och föreningarna. Denna att-sats antogs med sluten votering.
... att stödpersonen/jämlikhetshandläggaren skall ha möjlighet att delta i arbetet och verksamheten 
inom Sverok Stockholm och dess styrelse, yttra sig och ställa förslag.
... att det görs en uppföljning av hur idén med jämlikhetshandläggare har fungerat under året till 
nästa årsmöte.
... att årsmötet ger i uppdrag till styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för jämlikhet/integrationsfrågor.
... att styrelsen utser en arbetsgruppsledare för detta. 
... att styrelsen tillsammans med intresserade tar fram en arbetsplan gällande dessa frågor.
... att årsmötet utser Eli Pettersson till stödperson/jämlikhetshandläggare för distriktet 
Sverok Stockholm år 2010‐2011.

4. Kommande verksamhetsår 
a) Fastställande av verksamhetsplan  
Avgående styrelsen föredrar.

- Paus 16:47
- Mötet återupptas 16:57
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Verksamhetsplanen antogs med följande tillägg.
... att i marknadsföring även sikta in sig på gymnasieskolor i distriktet samt stödja 
gymnasieföreningar som främjar spelkulturen och informera om att Sverok faktiskt finns.
... att följande punkt läggs till under verksamhet ”arbeta för ökad föreningsnärvaro i Stockholms 
förorter samt ökad mångfald bland distriktsmedlemmar”.
... att följande punkt läggs till under kommunikation ”arbeta för ökad kontakt och samarbeten 
mellan föreningar”.
... att punkt 1 under verksamhet ändras till ”dela ut ekonomiska bidrag i form av aktivitetsbidrag 
och lokalbidrag”.
... att lägga till följande under punkten Studiefrämjandet ”Genom att bland annat vara närvarande på 
Studiefrämjandets avdelnings- och distriktsårsmöte”.

Fredrik Nilson reserverar sig mot beslut att döpa om projektbidrag till aktivitetsbidrag. 
Se bilaga 6.

b) Fastställande av avgift för medlemsföreningar  
Avgiften fastställs till 0 kr för verksamhetsåret 2010.

c) Fastställande av budget 
Budgeten antogs med följande tillägg.
... att revidera budgeten till 10 000 SEK för Gotlandsgruppen (tidigare Gotland) samt lägga till en 
post med namnet jämlikhetshandläggare/grupp med 10 000 SEK.
... att öka lokalbidragen till 60 000 då lokalerna nu är på väg att bli fler och detta troligen kommer 
resultera i mer bidrag.
... att punkt 2 under verksamhet ändrar namn till ”aktivitetsbidrag”.

Fredrik Nilson reserverar sig mot beslut att döpa om projektbidrag till aktivitetsbidrag.
Se bilaga 7.

d) Val av distriktsstyrelse 
Sluten votering på val av ordförande.
Daniel Berglund vald till ordförande.
Mårten Lagerstedt vald till kassör.
Ledamöter:
- Ola Ekegren
- Jennie Borgström
- Sofia Gabrielsson
- Robert Jonsson
- Olle Melander
- Fredrik Nilson
- Rebecka Prentell

e) Val av valberedning 
Valet genomfördes med sluten votering. 
Följande valdes till valberedare:
- Sara Karlsson
- Björn Södergren
- Love Sjögren
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f) Val av revisorer 
David Karlsson och Dennis Rundkvist valdes till ideella verksamhetsrevisorer.
Johan Rönnkvist och Carl Sandén valdes till auktoriserade revisorer (ÖPWC)

5. Övriga frågor  
a) Andra läsning av stadga §70 
Frågan tas upp enhälligt av mötet.
Frågan bordläggs till nästa ordinarie årsmöte.

b) Tryckeriansvarig 
John Lundhgren informerar om att han avgår som tryckeriansvarig.

c) Avtackning av föregående styrelse, revisorer och valberedning

6. Mötets avslutande (18:26)
Mötet avslutas av Daniel Berglund.

__________________________________

David Karlsson, mötesordförande

__________________________________

Agnes Ambrosiani, mötessekreterare

__________________________________

Cecilia Jildenhed, justerare

__________________________________

Love Sjögren, justerare
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Bilaga 1, röstlängd

1 Ombud Björn Södergren  Troll 
2 Ombud Linda Arvedal   Lilla Gillet 
3 Ombud Fabian Ultvedt  Luni     Lämnade mötet 4a 
4 Ombud Johan Groth   Spelförenigen Ringbärarna 
5 Ombud Elis Axelsson   Konventare.se 
6 Ombud Eric Druid   Proxxi 
7 Ombud Fredrik Nilson  Unionen 
8 Ombud Gino Berg Ojeda  gamerZgate   Lämnade mötet 3b 
9 Ombud Thor Forsell   Innsmouth’s Finest 
10 Ombud Sofia Gabrielsson  Catahya 
11 Ombud Mårten Lagerstedt  Masters of Clix 
12 Ombud Ola Ekegren   Syskonskapet 
13 Ombud Rebecka Prentell  Masters of Clix 
14 Ombud Adam Höse   Proxxi 
15 Ombud Olle Melander   Proxxi 
16 Ombud Sara Karlsson   Catahya 
17 Ombud Fredrik Larsson  Stockholm gamers 
18 Ombud Joakim Lindgren  Stockholm gamers 
19 Ombud Anton Pettersson  Stockholm gamers 
20 Ombud Jennie Borgström  Tu Lajv 
21 Ombud Ludvig Lundkvist  MiFF    Lämnade mötet 4a 
22 Ombud Tito Hallenberg  T20 
23 Ombud Peter Sahlin   Innsmouth’s Finest 
24 Ombud Björn Karlsson  Havgard    Lämnade mötet 4f 
25 Ombud Gabriella Rehbinder Lilla Gillet 
26 Ombud Love Sjögren   Stockholm by Night 
27 Ombud Jonas Lindgren  Stockholms Spelkonvent 
28 Ombud Egil Töllner   Stockholms Spelkonvent 
29 Ombud Samuel Gyllenberg  Stockholms Spelkonvent Lämnade mötet 4e 
30 Ombud Andreas Jigfjäll  Draconium Incendia 
31 Ombud Anneli Hedlund  Animecka    Lämnade mötet 4a 
32 Ombud Amina Lebbad  Animecka 
33 Ombud Cecilia Jildenhed  Catahya 
34 Ombud Samuel Karlin Björk gamerZgate   Lämnade mötet 3b 
35 Ombud Denis Holmén   gamerZgate   Lämnade mötet 3b 
36 Ombud Carl Källén   Luni     Lämnade mötet 4a 
37 Ombud Jonatan Glad   Hammerziet   Lämnade mötet 3a 
38 Ombud Martin Favre   Hammerziet   Lämnade mötet 3a 
39 Ombud Robert Jonsson  MiFF 
40 Ombud Daniel Berglund  Catahya 
41 Funktionär John Lundhgren  revisorsersättare 
42 Ombud Joel Björkland  MiFF    Kom efter 4a 
50 Gäst Tobias Harding 
51 Gäst Andreas Hallqvist  stödsekreterare
52 Styrelsen Wilhem Andersson 
53 Funktionär Tobias Landén 
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54 Funktionär Jonny Hjorter  revisor
55 Funktionär Johan Rönnkvist revisor 
56 Valberedningen Sebastian Björkman 
57 Gäst Karoline Jonasson Sverok valberedning 
58 Gäst Alexander Kjäll  Förbundsstyrelsen 
59 Funktionär David Karlsson mötesordförande 
60 Styrelsen Agnes Ambrosiani mötessekreterare
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Bilaga 2, verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Denna verksamhetsberättelse omfattar styrelseåret 2009/2010, som sträcker sig från 14:e mars 
2009 till 20:e mars 2010.  

Förtroendevalda:  
Styrelsen  
Peter Sahlin (ordförande)  
Mårten Lagerstedt (kassör)  
Agnes Ambrosiani (vice ordförande)  
Wilhelm Andersson  
Anneli Henriksson  
Björn Södergren  
Fredrik Nilson  
Daniel Berglund  
Thor Forsell  
  
Valberedning  
Gabriella Rehbinder (sammankallande)  
Sara Karlsson  
Sebastian Björkman  
  
Revisorer  
Jonny Hjorter  
John Lundhgren (ersättare) 
  
Verksamhet  

Projektbidragen 

Årets utdelade projektbidrag har haft en hyfsat jämn spridning över hobbygrenarna. Vi har delat ut 
bidrag till två spelkonvent för många olika sorters spel, och till ett TV-spelskollo. Fyra 
lajvrelaterade bidragsansökningar har beviljats, där två projekt har varit lajv, och två projekt har 
varit införskaffande av resurser till distriktet. Vi har också stöttat tre turneringar i olika figurspel. 
Styrelsen har även beslutat att tillsammans med Interacting Arts köpa in ny ljudinspelnings-
utrustning för 12 000 kr till distriktet.

Av föreningarna som ansökt är de flesta bekanta namn, men vi har också delat ut pengar till ett par 
föreningar som inte haft kontakt med distriktet tidigare.

Följande projektbidrag har beviljats under 2009:

Förening Projekt Hobbygren Summa

CLek minikonvent konvent (figurspel) 4 000 kr

Granland Fort Uggleskog lajv 7 000 kr

Unionen Incognicon 4 och 5 konvent (brädspel) 10 000 kr
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Förening Projekt Hobbygren Summa

Stockholms 
Spelkonvent

konvent rollspel, brädspel, 
figurspel

20 000 kr

Järnsparvarna Mer tält åt folket! lajv* 10 000 kr

Nintendo Next Nintendo Next 
Summer Camp

tv-spel 10 000 kr

Rogue Trader Rogue Trader Open figurspel 3 000 kr

Tu Lajv Våra Drömmars 
Stad

lajv 6 000 kr

TROLL SSK Bowl figurspel 1 515 kr

Dragonʼs Lair monter på sci fi-
mässan

2 800 kr

Gamerz Gate demo-arméer figurspel 6 000 kr

Tu Lajv bygglov lajv* 13 000 kr

MiFF verklighetsspel/lajv kr 500

* Projektet består inte av spelverksamhet utan av införskaffande av resurser.

Följande projektbidrag har beviljats under januari, februari och mars 2010:

Förening Projekt Hobbygren Summa

Gamerz Gate Winter E-mas lan 8 000 kr

Segael Frizon lajv 3 000 kr

A Week in 
Stockholm

lajv 4 500 kr

Unionen Incognicon 6 konvent (brädspel) 3 000 kr

Airsoft Stockholm Airsoft för tjejer airsoft 20 000 kr

Lokalbidrag

På samma sätt som tidigare år har styrelsen delat ut lokalbidragen i en klump i slutet av året. I år har 
vi också satt tydligare krav på öppenhet, medlemsrekrytering och återrapportering för de föreningar 
som beviljats bidraget.
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2009 har följande lokalbidrag beviljats:

Förening Summa

Proxxi 15 000 kr

Lilla Gillet 14 000 kr

TROLL 10 000 kr

Dragonʼs Lair föreningen 21 000 kr

Bussresor och resebidrag
Distriktet har kört bussar till Lincon och Närcon (dit vi bussade totalt 190 personer). Vi har även 
delat ut 500 kr i övrigt resebidrag.
 
Visionsmöte

Valberedningen arrangerade ett visionsmöte den 15/11 med 14 deltagare, varav en del 
distriktsaktiva, några från styrelsen och ett par nya ansikten från olika föreningar. Det diskuterades 
vad vi ska lägga pengar på, kommunikationsvägar, kansliets syfte, Gotland och annat roligt . Dagen 
avslutades med gemensam middag och det hela kändes väldigt lyckat! Stor eloge till 
Valberedningen.

Marknadsföring

Profilkläder

Under året har de svarta t-shirtarna med en limegrön Sverokblobb (som trycktes upp under 2008) 
använts av distriktsaktiva i diverse sammanhang, framförallt i samband med event som vi varit 
närvarande på. Tröjorna har också delats ut till distriktsaktiva som velat ha dem som uppmuntring 
och för samhörighetens skull. Det finns planer på att utöka distriktsgarderoben med flera plagg. Vi 
har också jobbat på att ta fram en version av Sverok Stockholms stadshustorn tillsammans med en 
ringmur i samma stil.

Ung-08-festivalen

I augusti medverkade distriktet på Ung-08, i samarbete med Stockholms Ungdom (SUS). 
Föreningen MiFF hjälpte till att visa upp bland annat Star Wars Miniatures. Dessutom var Outriders 
där och visade Warhammer. Trots en del problem med planeringen blev det ett lyckat evenemang. 
Många ungdomar fick reda på vad Sverok och Sverok Stockholm är, och vad vi sysslar med.

Finnas representerade på spelrelaterade evenemang

I år har vi startat ett samarbete med biblioteken inom distriktet. Under skolloven har vi varit på plats 
på flera bibliotek i Stockholms län där vi demonstrerat och spelat spel med intresserade. Distriktet 
deltog även i Nationella Spelveckan både i Stockholm och Visby, genom att arrangera spel på ett 
flertal bibliotek. På Almedalsbiblioteket spelades det figurspel, kortspel och brädspel i tre dagar. 
Distriktets representanter blev inbjudna att prata i Radio Gotland, vilket som ledde till att fler 
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personer kom ner till biblioteket senare under dagen! Biblioteksspelen har under 2009 gått bra, och 
har lagt grunden för ett vidare samarbete under 2010.

Kommunikation

Sedan början av verksamhetsåret har det funnits aktuell kontaktinformation till styrelsen och 
arbetsgrupperna på kansliet. Styrelsen har sett över och renodlat de informationskanaler som finns 
idag. Hemsidan har fått en helrenovering, och vi har utökat vår närvaro i sociala medier som Twitter 
och Facebook. Distriktet har gett ut interntidningen Zworq tre gånger under verksamhetsåret samt 
tryckt ett exklusivt nummer av Zworq som delats ut på årsmötet.

Styrelsen
Strax efter årsmötet påbörjades arbetet med att hitta alla gamla policyer, och se över vilka policyer 
distriktet behöver och vad de ska innehålla. Under året har vi skrivit ett antal nya policyer och en 
del gamla har blivit reviderade. Vissa ändrades lite medan andra har gjorts om från grunden. En 
särskild eloge till Daniel Berglund som tog tag i och styrde upp arbetet med arkivet.

Teambuilding

Styrelsen har haft två teambuildinghelger tillsammans. Den 24-26 april åkte styrelsen till Linköping 
för att kunna ha ett längre styrelsemöte och klubba igenom ett flertal policyer för distriktet. 
Styrelsen besökte även Visby den 2-5 augusti. Där ordnades det möte med Almedalsbiblioteket, 
picknick för våra medlemmar samt spelades paintball med Gotlands Paintballklubb.
I juli bjöd Sverok Stockholms styrelse ner styrelsen från Övre Norrland på besök. Meningen med 
besöket var att utbyta erfarenheter och kunna ge tips till varandra, något som visade sig vara 
uppskattat av alla inblandade.

Finnas representerade på Inslaget

Nästan hela styrelsen deltog i förbundets Inslaget och tyckte att det var givande – framför allt 
kontakten med de andra distriktarna. Ordförandenätverket sattes igång med alla ordföranden. 
Överlag en inspirerande och trevlig helg med en blandning av intressanta diskussioner och kul 
aktiviteter. 

Kansliet

Nytt kansli

Arbetet med att hitta en lokal börjades lite smått kring maj men det riktiga sökandet tog inte fart 
förrän i juni-juli. Flyttgruppen besökte ett antal lokaler. En del av dem var bra men ingen av dem 
fullt tillfredsställande. Eftersom det var lång tid kvar innan vi var tvungna att vara klara så tog vi 
ingen av de lokalerna. I september hittade vi en bra lokal på Östermalm. Vi beslutade att vi ville ta 
den, men p.g.a. strul ifrån mäklarens och hyresvärdens sida fick vi ingen information och lokalen 
gick till någon annan. Letandet fortsatte och i november hittade vi lokalen vid Kristineberg. Den såg 
bra ut och ligger bra. Efter att ha diskuterat det någon månad och träffat bostadsrättsföreningen 
beslutade vi att hyra lokalen. I skrivande stund har vi fått kontraktsförslaget och kontraktet kommer 
med största sannolikhet att vara klart till årsmötet. Under större delen av tiden har det fortlöpande 
lagts upp information om flytten på forumet och ett par diskussionsmöten har hållits.
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Styrelsen har sett över kansliets utgifter och har haft dessa i åtanke när flytten planerats.

Onsdagsmiddagarna

Onsdagsmiddagarna har fortsatt under året, med varierande popularitet och stämning. I oktober 
väcktes frågan om att lägga ned dem helt och hållet eller utveckla dem i en ny riktning. I samband 
med riksmötet hölls flera tema-onsdagar där det diskuterades mötesteknik, motioner och 
verksamhetsplan. Sedan december pågår försök med kontinuerliga temaonsdagar. P.g.a. den 
plötsliga stängningen av kansliet har det inte varit några onsdagsmiddagar sedan 17 februari. 
Antalet personer på onsdagsmiddagarna under större delen av året förutom sommaren har legat på 
mellan 15-25 ibland ända upp till 30 personer.
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Bilaga 3, ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår

Ekonomin för 2009 har fungerat väl och vi har ett positivt resultat. För 2009 har vi ett resultat på 
plus 61 tkr vilket är ungefär 30 tkr bättre än budget.

Under 2009 har vi skapat tryggare rutiner för utbetalningar som gjort att vi kan vara säkra på att det 
vi betalat ut är korrekt och riktigt. Vi har även haft ett nära samarbete med förbundets ekonomer 
som till stor del hjälp oss med bokföring. I vårat bokföringsarbete har vi jagat de utomstående 
fordringar som finns till distriktet. Nästan alla poster är lösta och vi har förhoppningar att under 
2010 reglera kvarvarande fordringar.

Utfallet av flera budgetposter avviker från budget för 2009. Till stor del beror detta på att 2009 års 
budget grundades i utgifterna för 2007 och inte 2008. Nedan har vi en genomgång av de poster som 
skiljer sig markant från budget.

Hyra, har överstigit budget med 18 tkr något som beror på indexhöjningar sedan 2007.

Riso, har överstigit budget med 24 tkr då hyra och service kostat mer än vad som antogs när 
budgeten sattes

Förbrukningsmaterial, har understigit budget med 60 tkr. 2007 var rison ny och det skickades ut 
fler distriktstidningar än andra år, 2009 skickade vi endast ut 3 Zworq vilket lett till att utfallet blivit 
mindre än beräknat.

Styrelsens arbete, har överstigit budget med 12 tkr. Detta beror till stor del på att budgeten inte tog 
hänsyn till den ökade kostnad som en styrelseledamot från Gotland innebar. Styrelsen valde här att 
gå över budget för att se till att styrelsearbetet fortsatte utan större bortfall och svackor i 
engagemang.

Lokalbidrag, har överstigit budget med 10 tkr. Här valde styrelsen att dela ut mer pengar än 
budgeterat till fördel för våra föreningar som har lokal.

Evenemangsresor, ser ut att ha gått över budget med 38 tkr men så är inte fallet. Styrelsen har här 
valt att presentera kostnaden för resorna och intäkterna för sig. Det slutgiltiga summan för 
evenemangsresor blir då 36 tkr vilket är endast 6 tkr över budget. Något som vi i styrelsen anser 
vara helt acceptabelt.

Utskick, har understigit budget med 10 tkr. Det beror till stor det på att vi valde att skicka ut färre 
distriktstidningar än tidigare år.

Fondering, då fondering som påverkar resultatet rent bokföringsmässigt inte är tillåtet så har vi valt 
att ange dess utfall som 0 tkr. Där emot har vi tagit en del av resultatet och fonderat det inför flytten. 
Detta har dock inte påverkat resultatet i enlighet med god bokföringssed.

Utöver det känns 2009 som ett stabilt ekonomiår och det är något vi kommer att behöva inför den 
turbulenta ekonomin 2010.
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Bilaga 4, verksamhetsrevisionsberättelse

protokoll från Sverok Stockholms årsmöte 2010-03-20



Bilaga 5, auktoriserad revisionsberättelse
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Bilaga 6, verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Verksamhetsplan 2010 – Året vi träffas 
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 aktivitetsbidrag 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 utbildningar och 
workshops.  
• Utöka samarbetet med Studiefrämjandet. Genom att bland annat vara närvarande på 
Studiefrämjandets avdelnings- och distriktsårsmöte. 
• Utforska behovet av, och starta upp arbetsgrupper. 
• Fortsätta samarbetet med stadsbiblioteken. 
• Undersöka samarbetsmöjligheter för liknande aktiviteter som bibliotekssamarbetet. 
• Undersöka om det finns intresse och behov för ökad verksamhet och närvaro på Gotland. 
• Valberedningen ska anordna ett visionsmöte på hösten inför kommande års arbete. 
• Arbeta för ökad föreningsnärvaro i Stockholms förorter samt ökad mångfald bland 
distriktsmedlemmar.
 
Marknadsföring 
Vision 
Alla spelare i distriktet känner till Sverok Stockholm. 

• Tillhandahålla profilkläder till distriktsaktiva för representation på event. 
• Profilera "Sverok Stockholm" bättre. 
• Sprida information om distriktet, det nya 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. 
• I marknadsföring även sikta in sig på gymnasieskolor i distriktet samt stödja 
gymnasieföreningar som främjar spelkulturen och informera om att Sverok faktiskt finns. 
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Kommunikation 
Vision 
Distriktet är en självklar resurs för sina medlemmar. 

• Se över och renodla de informationskanaler som finns idag. 
• Snarast ta fram hållbara riktlinjer för hur informationen ska skötas. T.ex. inom vilken tidsram 
protokoll och liknade skall finnas tillgängligt för medlemmar. 
• Ge ut interntidningen Zworq minst tre gånger under verksamhetsåret och få medlemsföreningar att 
fylla den med spännande information. 
• Fortsätta strukturera upp ansvarsområden och tillhandahålla aktuell kontaktinformation för dessa. 
• Hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information. 
• Förbättra kontakten med förbundets eventgrupp. 
• Arbeta för ökad kontakt och samarbeten mellan föreningar.
 
Styrelsen 
Vision 
Styrelsens arbete genomsyras av samarbete, öppenhet och engagemang. 

• Alla styrelsemedlemmar ska definiera sig som IKEA-möbler i sin personliga presentation på 
hemsidan. 
• Undersöka möjligheterna till politiskt påverkansarbete i valrörelsen, för Sverok-relaterade frågor. 
• Ta fram överlämningsdokument för distriktet och dess styrelse. 
• Se till att alla befintliga policys och riktlinjer finns på hemsidan för enkel åtkomst. 
• Flytta över bokföringsarbetet från Sveroks förbundskansli till Sverok Stockholm. 
• 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. 
 
Kansliet 
Vision 
Kansliet är en framstående resurs i distriktet. 

• Öka användandet av kansliet. 
• Etablera kansliet bland medlemmarna. 
• Ordna klara riktlinjer för användandet av kansliet och dess resurser. 
• Vidareutveckla onsdagsmiddagarna. 
• Anordna en stor invigning av det nya kansliet. 
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Bilaga 7, budget för kommande verksamhetsår

Summor i tkr.    budget 2010 

Intäkter  
Landstingsbidrag   850 
Summa intäkter   850 
  
Utgifter  
Administration  
Styrelsens arbete   30 
Valberedning    10 
*visionsmöte    5
*övrigt     5
  
Årsmöte och bokslut   51 
*årsmötet    15
*revision    35
*Ideell revision   1
  
Flytt     330 
*flytten    30
*renovering     200
*inventarier    100
  
Tryckverkstad  
Inskaffande av ny riso  100 
Riso     145 
Förbrukningsmatriel  70 
  
Kansli  
Hyra + el    260 
*gamla kansliet   60
*nya kansliet    200
*EL nya kansli  
Förvaltning    9 
*telefon    5
*internet    4
Kopiator/skrivare (ej riso)  30 
Allmänna inköp   5 
IT-grupp    60 
  
Verksamhet  
Lokalbidrag     60 
Aktivitetsbidrag   100 
Evenemangsresor   30 
Zworq     10 
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Verksamhetsprojekt   100 
*utbildningar/workshops  25
*marknadsföring   30
*ung08    10
*biblioteksspel   5
*onsdagsmiddagar   10
*Gotlandsgruppen   10
*Jämlikhetshandläggare/grupp 10
  
Summa utgifter    1400 
Årets resultat    -550 
  
  
Bidrag vi tar beslut om åt förbundet  
Projektbidrag    100 

protokoll från Sverok Stockholms årsmöte 2010-03-20


