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vv Förordvv 

 

Många som varit med ett tag i distriktssammanhanget här i Sverok Stockholm 
kommer med största sannolikhet att märka att dessa handlingar saknar en hel 
del information som brukar vara med och att de inte riktigt ser ut som de ska 
göra. Detta beror på att vi haft ett väldigt turbulent år där så många ur styrelsen 
hoppade av att vi var tvungna att ha ett extrainkallat årsmöte i november med 
utfyllnadsval. Avhoppen lämnade en stor oreda och en massa ofärdigt arbete 
som en decimerad styrelse var tvungen att ta tag i, vilket tagit väldigt mycket tid 
och energi av oss. I skrivande stund, 2012-03-09, är vi fortfarande inte klara med 
arbetet med räknar med att allt ska vara färdigt till årsmötet. Sverok Stockholm 
har under 2011 haft två avhoppade ordförande, fyra avhoppade ledamöter och 
två avhoppade valberedare vilket som ni säkert förstår sätter djupa spår. De 
som har hållit ut och hängt kvar har gjort ett otroligt jobb, speciellt Olle 
Melander och Robert Jonsson som jobbat mer och hårdare än vad någon kan 
kräva och förvänta sig av ideella förtroendevalda. Därför hoppas jag att ni har 
överseende med bristerna och applåderar de som bitit ihop, hållit ut och jobbat 
som hjältar trots en orimlig och överväldigande arbestbelastning.  

Vid tangentbordet  

Lloyd Baltz, Sveroks förbundsstyrelse   
tillfällig, inhoppad Sverok Stockholmare. 

  



Hur många ombud får vi skicka? 
 
Eftersom distriktets medlemsföreningar är olika stora, har de i demokratins 
namn olika stort inflytande på distriktsårsmötet. Därför får föreningarna 
skicka olika många ombud till årsmötet beroende på hur många 
medlemmar det finns i föreningen. Varje ombud på årsmötet har en röst, 
och en person får bara representera en förening. Ett ombud måste vara 
fysiskt närvarande. 

 

Det senaste inrapporterade medlemsantalet innan 31:a december 2010 är 
det som gäller. (Se lista på nästa sida). Om din förening har rapporterat 
medlemmar för 2010 före årsskif- tet men föreningen har felaktigt antal 
medlemmar i listan: ta med gällande medlemslista för 2010/11 till 
årsmötet. 

 

 
 

Antal föreningsmedlemmar Antal ombud 
 

upp till 25 medlemmar två (2) ombud 
 

26 till 50 medlemmar tre (3) ombud 
 

51 till 100 medlemmar fyra (4) ombud 
 

101 eller fler medlemmar fem (5) ombud 
 
 
 
 

 
  



Vars är mötet? 
 
Årsmötet hålls i Studiefrämjandets Stockholmsdistrikts lokaler. 

 

Mötet startar 10.00. Lokalen står öppen från 09:00 och vi vill att alla kommer så tidigt 
som möjligt för att få röstkort och liknande. 

 

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

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

Tunnelbana med SL: Tag blå linje mot Hjulsta, kliv av i Vreten. Gå förbi 
höghuset alldeles utanför tunnelbaneuppgången mot Korta Gatan och gå in 
i höghuset bakom på samma sida av vägen, ta hissen till våning 4 och ring 
på dörren. 

 
 

 
 

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! 

  



Mötesteknik 

 

För att ett så pass stort möte som distriktets årsmöte ska flyta på smidigt och bra, finns 
det vissa “regler” som man håller sig till. 

 
Tanken är att om alla uttrycker sig på samma sätt så undviker man 
missförstånd och gör det lättare att uppfatta den exakta idén bakom ett 
förslag. 

 

För att det här ska fungera i verkligheten är det dock viktigt att alla faktiskt 
förstår det lite kryptiska språk som pratas på årsmötet. 

 

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

 

Att begära ordet 
 

Att begära ordet är rätt viktigt om du vill säga något 
kring ett visst för- slag eller bara ställa en fråga. 

 

Det innebär i praktiken att du helt enkelt håller upp det 
talar-eller röstkort som du har utrustats med. Detta gör 
du på ett sådant sätt så att personen som sköter mötets 
talarlista uppfattar det. Denna person skriver ner ditt 
namn på listan och sedan är det bara att vänta på din tur 
att tala. (Talarlistan är just det - en lista över talare.) 

 

Ditt namn ropas upp när det är din tur. Vill du stryka dig från talarlis- 
tan så håller du upp talar- eller röstkortet och gör en strykande rörelse 
över det, även här på sådant sätt att personen som sköter mötets talarlista uppfattar 
det. 

 

Yrkande 
 

Om du har ett förslag som du anser att mötet ska besluta om presenterar 
du det i form av ett yrkande. Ett yrkande är helt enkelt ett förslag med 
inledningen “Jag yrkar att...”. Det fina med yrkanden är att alla kan förstå 
att detta är något som det ska beslutas om. 

 

När du yrkar något ska du skriva upp det på ett papper, som du lämnar till mötesordfö- 
randen. Behöver du hjälp med hur du ska förklara dina förslag för mötet, kan du alltid 

fråga hjälpsekreteraren 

  



            Mötesteknik 

 

Beslut 
 

När debatten är över och det är dags att besluta säger man att “mötet går till beslut”. 
När mötet har valt att gå till beslut ställer mötesordföranden upp en så kallad proposi- 
tionsordning. Det innebär helt enkelt den ordning som yrkandena kommer att ställas 
mot varandra i. När propositionsordningen godkänts ställer mötesordföranden 
yrkandena mot varandra och man röstar på det yrkande man föredrar. Det yrkande som 
vinner ställs slut- ligen mot avslag. 
 

Omröstning 
 
Omröstning sker i de allra flesta fall med något 
som kallas acklamation. Acklamation innebär kort 
och gott att mötesdeltagarna röstar med rösten 
istället för med handen. När mötets ordförande 
gjort pro- positionsordningen klar frågar han eller 
hon om mötet vill rösta för yrkandet. De som är 
för svarar då “Ja”. Sedan frågar ordföranden om 
det är någon 

som är “där emot” och dessa svarar då “Ja”. 
Ordfö- randen meddelar sedan vilket yrkande 
han anser har vunnit. 
 

Om man tycker att utfallet av en omröstning är 
oklart vid något tillfälle eller om man anser att 
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 kor- tet. Därefter 
räcker de som är emot upp kortet. 
 

Om man tycker att resultatet fortfarande är oklart kan man begära rösträkning. Vid röst- 
räkning får alla räcka upp röstkorten på samma sätt som förut, men nu räknar de två 
val- da rösträknarna rösterna. Det finns även möjlighet för en mötesdeltagare att 
begära sluten omröstning. Då röstar man genom att skriva yrkandets namn eller 
nummer på en anonym lapp. Rösterna räk- nas sedan av rösträknarna. 



                                                          Mötesteknik  

 

Ordningsfrågor 
 

En ordningsfråga är en praktisk fråga i stil med 
“kan vi ta en paus?”, “kan vi göra något åt att 
det är så kallt?” och dylikt. En ordningsfråga 
får inte användas för att göra ett inlägg i 
diskussionen. 

 

Alla ordningsfrågor går före talarlistan - säg 
bara “ordningsfråga” så kommer 
mötesordföranden att ge dig ordet. Utöver 
vanliga ordningsfrågor finns det fyra fraser 
som används vid speciella situationer: 

 

Streck i debatten 
 

Begär “streck i debatten” gör du om du tycker att en diskussion har pågått 
för länge eller att alla bara säger samma sak hela tiden. När det beslutas om 
streck i debatten måste alla som vill säga något skriva upp sig på talarlistan 
och alla yrkanden ska lämnas in, efter streck i debatten avslutas nämligen 
diskussionen. 

 

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

 

Sakupplysning 
 

Man kan lämna en “sakupplysning” när man vet konkreta fakta som talaren 
skulle behö- va få reda på eller har missuppfattat. En sakupplysning får bara 
handla om fakta och inte om tolkningar eller egna åsikter. 

 

Replik 
 

Du begär att få göra en “replik” om en talare 
säger något allvarligt om dig (eller den 
förening som du representerar) som du tar 
som ett personligt påhopp. Liksom vid en ord- 
ningsfråga säger du bara “replik”, och om 
mötesordföranden anser det berättigat 
kommer du att få avbryta talarlistan för att ge 
din replik.  



Verksamhetsberättelse  

 

Verksamhetsberättelsen kommer att föredras på årsmötet och publiceras på 
forum och hemsidan samt mailas ut så fort den är klar. Vi ber om ursäkt för 
förseningen, avhopp decimerar arbetskapaciteten.  

 

              

 

                       

 

  



           Ekonomisk berättelse  

 

Den ekonomiska berättelsen kommer att föredras på årsmötet och publiceras 
på forum och hemsidan samt mailas ut så fort den är klar. Vi ber om ursäkt för 
förseningen, avhopp decimerar arbetskapaciteten 

   

                            

 

  



          Revisionsberättelse 

 

Då informationen till revisorerna under året varit mycket bristfällig så finns 
i dagsläget inget underlag för att rekommendera beviljande av ansvarsfrihet. 

Revisonsberättelsen kommer att tillhandahållas på årsmötet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



               §70 Andra läsningen 

 

 

Andra läsningen 
 
 
                     Denna ändring kräver likalydande beslut med 2/3 majoritet av två  
                          på varandra följande ordinarie årsmöten. Detta blir andra mötet 
 
 
 
 

Ursprunglig motion 
 

Nuvarande lydelse: 
 

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

kallelsen till distriktsårsmötet, eller distriktsårsmötet enhälligt 

beslutar uppta. 
 
 

Vi vill göra det möjligt för distriktets 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." 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zworken! 

 

 

                 

 

                  

  



Verksamhetsplan 

 

           2012 året som vi blev bättre för vi bröt oss ut ur gamla hjulspår. 

 

               Vision 

              Sverok Stockholm skall vara en väg av möjligheter för att nå och sina mål i att främja och utveckla 
              spelandet och spelhobbyn.  

 

        Verksamhet 

               Vision 2012 

               Tillsammans skapar vi distriktets verksamhet där alla välkomna att delta. 

x Under året skall det arbetas för en ökad användning av kansliets lokaler och resurser. 

x Arrangera utbildningar och workshops på kansliet för Sverok Stockholms medlemmar i samarbete 

Sverok Stockholms föreningar. 

x Sprida information om kansliets resurser till Stockholm föreningar och bjuda in dessa att delta i 

distriktets verksamhet. 

x Dela ut ekonomiska stöd i form av projekt bidrag och nystart bidrag för lokalföreningar. 

x Valberedningen skall anordna ett Visionsmöte på hösten inför kommande år. 

x Sverok Stockholm skall uppmärksamma och uppmuntra ideella i distriktet. 

x Arbeta för ökad jämlikhet och bättre jämställdhetsklimat inom Sverok Stockholm. 

x Satsa på utbildningar kompetenshöjningar  

x Göra en omstart på onsdagmiddagarna 

Vi har ett tufft år bakom oss med många avhopp och spretig verksamhet. Med facit i hand kan vi 
konstatera att Sverok Stockholm tog på sig alldeles för mycket att göra vilket ledde till att de 
engagerade slets ut i förtid, avhopp och att styrelsen kollapsade samtidigt som engagemanget sjönk i 
botten. Vi vill därför under 2012 fokusera på några få punkter och bygga upp grundverksamheten 
igen som tyvärr blivit lidande under de senaste åren. Vi vill därför fokusera på att få upp aktiviteterna 
på kansliet och användandet av kansliresurserna för att de stora summor pengar de kostar ska vara 
en bra investering. Det skulle också innebära att distriktet bygger upp sitt kontaktnät bland sina 
medlemsföreningar och på så sätt kan nå ut med information om utbildningar och möjligheter ännu 
bättre.  

  



             Verksamhetsplan 

 

Marknadsföring 

Slogan 2012 

Vi är en procent av Stockholms befolkning nu skall bara alla andra känna till oss också. 

x Sverok Stockholm skall sträva för att syns och medverka och besöka större 
spelarrangemang i distriktet. 

x Sverok Stockholm ska närvara på event som ung08 och Gamexpo 
x Sverok Stockholms Facebook skall vid slutet av året ha över tusen likes. 
x Hemsidan Sverostockholm.se skall under året hållas uppdaterad och aktuell. 
x Distriktet skall tillhandahålla profilkläder och marknadsföring material till personer 

och föreningar som vill promota Sverok på arrangemang och event. 
    

 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 

  



  Fastställande av medlemsavgift 
 

 

               Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2012 sätts till 0kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



         Fastställande av budget 

 

 

Budget för 2012 

Inkomster 

landstings bidrag 730.000  
inkomster tryckeriet 20.000 
Totalt: 750.000kr 

Utgifter  
Hyra kansliet 230.000 
El 20.000 
Kansliet 15.000 
It gruppen 11.000 
Tele 4000 
Totalt: 280.000kr 

Tryckeriet 
Riso hyra 150,000 
Förbruknings material tryck 50.000 
Tryckeriet underhåll 5.000 
Totalt: 205.000kr 

Förtroendevalda 
Styrelarbetet 30.000 
Årsmöte 9.000 
Valberedningen 1.000 
Revision 40.000 
Totalt: 80.000kr 

Utåtriktad Verksamhet 
onsdags middagarna 15.000 
utbildningar 25.000 
marknadsföring 30.000 
Totalt: 70.000kr 

projekt bidrag 90.000kr 

lokalbidrag 25.000kr 

Totalt: 750.000kr 

Sammanlagda intäkter: 750.000kr 
             Sammanlagda utgifter: 750.000kr 

 

 

 

  



Budgetförklaring 

 

Inkomster  
För att utnyttja vårt otroligt fina tryckeri lite mer och få in pengar där då det 
kostar oss ca 150.000kr om året att hyra Rison hade vi tänkt börja ta in lite 
pengar från externa organisationer för att använda tryckeriet. Vi håller i 
skrivande stund på att förhandla med bland Studiefrämjandet.  

Förtroendevalda:  
Revisorsbudgeten är satt till 40.000 för att vi använder oss av en auktoriserad 
revisor enligt kraven från vår bidragsgivare Stockholms läns landsting.  

Utåtriktad verksamhet:  
Årets utbildningsbudget har höjts då vi förutser mycket mer utbildningar då 
dels Sveroks Level-up satsning kommer att starta hösten 2012 samt att vårt 
samarbete med Studiefrämjandet blir bättre.  

                 

 

 

  



            Ännu mera Zworken! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



           Val av distriktsstyrelse 

 
På grund av avhopp från 2 av 3 valberedare inklusive sammankallande 
från årsmöte 2011 har valberedningen inte hunnit sammanställa ett 
förslag ännu men så fort det är klart kommer det att mailas ut och 
publiceras på hemsida och forum.  

Samuel Karlin Björk, valberedare för Sverok Stockholm 

 

 

 

 

  



Val av valberedning 

 
På grund av avhopp från 2 av 3 valberedare inklusive sammankallande 
från årsmöte 2011 har valberedningen inte hunnit sammanställa ett 
förslag ännu men så fort det är klart kommer det att mailas ut och 
publiceras på hemsida och forum.  

Samuel Karlin Björk, valberedare för Sverok Stockholm 

 

                    

 

  



Val av revisorer 

 

 
På grund av avhopp från 2 av 3 valberedare inklusive sammankallande 
från årsmöte 2011 har valberedningen inte hunnit sammanställa ett 
förslag ännu men så fort det är klart kommer det att mailas ut och 
publiceras på hemsida och forum.  

Samuel Karlin Björk, valberedare för Sverok Stockholm 

 

                                   



S         Sverok Stockholms Stadgar 
 

 

Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 
980315, 
990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409, 090516 

 

Existensgrund 
 

Namn 
 

§ 1 Organisationens namn är Sverok Stockholm. 
 

Organisationsstruktur och status 
 

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

 

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

§ 4 Distriktet är en ideell organisation. 
 

§ 5 Distriktet är religiöst och politiskt obundet. 
 

Syfte 
 

§ 6 Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och kulturverksamhet främja 
intresset för säll- skapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och 
konfliktspel. 

 

Verksamhetsform 
 

§ 7 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i dess medlemsföreningar. 
 

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

 

Verksamhetsområde 
 

§ 9 Distriktets verksamhetsområde är Stockholms län och Gotlands län. 
 

Verksamhetsår 
 

§ 10 Verksamhetsåret för distriktet följer kalenderåret. 
 

Medlemmar 
 

Medlemsföreningar 
 

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

  



Sverok Stockholms Stadgar  

 

Distriktet och dess relation till 
medlemsförening 

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

 

§ 13 Det åligger medlemsförening att hålla distriktets styrelse underrättat om sin 
styrelses sammansätt- ning, sitt medlemsantal och sina stadgar. 

 

§ 14 Det åligger medlemsförening att tillmötesgå krav från distriktets styrelse på 
uppgiftsutlämnande som distriktets styrelse anser sig behöva för att bedriva distriktets 
centrala verksamhet. 

 

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

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

 
§ 17 Medlemsförening garanteras tillgång till distriktets kompletta dokumentation med 
undantag för av styrelsen sekretessbelagda handlingar. 

 

Enskilda personer och deras relation 
till distriktet 

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

 

§ 19 Person som har utmärkt sig speciellt i sitt arbete med eller i distriktet kan av 
distriktsstyrelsen no- mineras till val av hedersmedlem på distriktsårsmöte. 
 

Styrelsen 
 

Styrelsens 
ansvar och status 

 
§ 20 Styrelsen ansvarar för distriktets 
centrala verksamhet. 

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

 
§ 22 Styrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, sekretessbelägga handlingar. 
Sekretessbelagd hand- ling är dock tillgänglig för revisorer och distriktsårsmöte. 
Distriktsårsmöte eller styrelse kan häva sek- retessen. 

 
 

 

  



Sverok Stockholms Stadgar  

 

Styrelsens säte och organisation 

§ 23 Styrelsens säte är 
Stockholms stad. 

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

 
§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och mer än 
hälften, däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. 

 

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

 
§ 27 Distriktsårsmötet väljer ett komplett förslag på styrelse. 

 
§ 28 Valbar till styrelsen är straffmyndig person. 

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

 

Styrelsens åligganden 
 

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

 

§ 31 Styrelsen fördelar mellan ledamöterna styrelseposterna vice ordförande och 
sekreterare. En styrel- semedlem kan endast inneha en i stadgan definierad ansvarspost. 

 

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

 

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

 

Distriktsårsmötet 
 

Distriktsårsmötets status och funktion 
 

§ 34 Distriktsårsmöte är distriktets högsta beslutande organ. 
 

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

§ 36 Distriktsårsmöte skall hållas inom verksamhetsområdet. 
 

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

  



Sverok Stockholms Stadgar  

 

 

Kallelse och beslutsmässighet 
 

§ 38 Distriktsårsmöte är beslutsmässigt om skriftlig kallelse sänts till 
medlemsföreningar, styrelse, re- visorer och valberedning senast sex veckor före mötet 
med uppgift om tid och plats för distriktsårsmö- tet. 

 

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

 

§ 40 Möteshandlingar skall ha sänts till medlemsföreningarna, styrelse, revisorer och 
valberedning se- nast två veckor före distriktsårsmötet. 
 
Ombud 

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

 

Två (2) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25) 
medlemmar. Tre (3) ombud för var förening som har tjugosex (26) till 
femtio (50) medlemmar. Fyra (4) ombud för var förening som har 
femtioen (51) till hundra (100) medlemmar. 
Fem (5) ombud för var förening som har etthundraen (101) medlemmar eller 
därutöver. 

 
 

Till grund för denna räkning ligger medlemsantal för föregående eller innevarande år, 
som senastfyra veckor före årsmötet rapporterats till förbundet. 

 

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

§ 43 En person kan endast vara ombud för en (1) medlemsförening på 
distriktsårsmötet och till varje ombud är en (1) röst på distriktsårsmötet personligt 
bunden. 

 

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

 

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
 

§ 45 Medlemsföreningsombud, föreningsmedlem, styrelse, revisor och valberedning 
har rätt att närva- ra, yttra sig och ställa förslag på distriktsårsmöte. 

 

Röstning på distriktsårsmöte 
 

§ 46 Beslut på distriktsårsmötet fattas med enkel majoritet om stadgarna inte 

föreskriver något annat. Vid lika röstetal avgör slumpen.  
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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 
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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. 

 

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

 

Extra distriktsårsmöte 
 

§ 54 Om styrelse, revisorer, 50 medlemsföreningar eller hälften av medlemsföreningarna 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 vil- ka årsmötet skall fatta beslut. 
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Tjänstemän 
 

Revisorer 
 

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

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

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

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

 

Valberedning 
 

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

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

§ 64 Valberedningens förslag på personer, till de av stadgan fastställda valen, skall 
vara styrelsen till- handa senast fyra veckor före distriktsårsmötet. 

 

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

Stadgan 
 

Stadgetolkning 
 

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

§ 67 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i samband med 
distriktsårsmöte gäller distriktsårsmötets tolkning, tills klargörande ändring införs. 

 

§ 68 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå i något annat fall, 
utom i samband med distriktsårsmöte, gäller styrelsens tolkning tills klargörande 
ändring införs. 
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Stadgeändring 
 

§ 69 Ändring av dessa stadgar sker med två tredjedels (2/3) majoritet på 
distriktsårsmöte om inget annat anges i stadgan 
§ 70 Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i kallelsen till 
distriktsårsmötet, el- ler distriktsårsmötet enhälligt beslutar uppta. 

 

§ 71 Vid ändring i paragraferna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78 och 79 (1-8, 66-79) krävs att likalydande beslut antas med två 
tredjedels (2/3) majoritet av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten. 

 

§ 72 Om Sveroks riksmöte eller styrelse kräver det kan tillfälliga förändringar i paragraferna 1,2,3 
och 
6 göras på ett ordinarie distriktsårsmöte med två tredjedelars (2/3) majoritet. 
Tillfälliga förändringar innebär att nästföljande ordinarie distriktsårsmöte måste ta ett 
likalydande beslut med två tredjedelars (2/3) majoritet för att förändringenskall 
införas permanent. Om ett sådant likalydande beslut ej bifalls återinförs den tidigare 
gällande stadgelydelsen. 

 

Upplösning 
 

Upplösning 
 

§ 73 Förslag om distriktets upplösning får endast framläggas på ordinarie 
distriktsårsmöte och ska in- sändas skriftligen till styrelsen senast den 31 december 
året innan distriktsårsmötet. 

 

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

 

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

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

 

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

 

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

§ 79 Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses 
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