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Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande
förklarade mötet öppnat kl: 10:23.

1.2 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes med 10 röstberättigande ombud.

1.3 Mötets behörighet
Mötet förklarades behörigt kallat.

1.4 Val av mötesordförande
Stefan Björk valdes till mötesordförande.

1.5 Val av mötessekreterare
Rebecka Prentell valdes till mötessekreterare.

1.6 Val av två rösträknare
Dennis Rundqvist och Björn Södergren valdes till rösträknare

1.7 Val av två justerare
Dennis Rundqvist och Björn Södergren valdes till justerare.
Mötet ajourneras till kl. 11.05
Mötet återupptas 11.07.
Justering av röstlängden.
Mötet beslutar att justera röstlängden löpande.

1.8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande ändringar:
Infoga punkt 2.5 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 2011-11-30 tom. 2012-03-24
Infoga punkt 5.1 Övrig fråga: Projektbidrag
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Föregående årsberättelser

2.1 Verksamhetsberättelse 2011
Handlingar i ärendet: Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen yrkar att: lägga verksamhetsberättelse för 2011 till handlingarna
Mötet beslutade att:
...Bordlägga frågan.

2.2 Ekonomisk berättelse 2011
Handlingar i ärendet: Bilaga 2: Ekonomisk berättelse 2011
Styrelsen yrkar att: lägga ekonomisk berättelse för 2011 till handlingarna
Mötet beslutade att:
...Bordlägga frågan.

2.3 Revisionsberättelse 2011
Handlingar i ärendet: Inga.
Styrelsen yrkar att: lägga revisionsberättelsen för 2011 till handlingarna
Mötet beslutade att:
...Bordlägga frågan.

2.4 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 2011-02-05 tom.
2011-11-30
Styrelsen yrkar att: bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 2011-02-05 tom. 2011-11-30
Mötet beslutade att:
...Bordlägga frågan.
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2.5 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 2011-11-30 tom.
2012-03-24
Styrelsen yrkar att: bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 2011-11-30 tom. 2012-03-24
Mötet beslutade att:
...Bordlägga frågan.

3

Motioner

3.1 Stadgeändring av stadga 70, andra läsningen.
Handlingar i ärendet:
Bilaga 3: Stadgeändring av stadga 70, andra läsningen.
Förslagställarna yrkar att:
ändra §70 till:
"§ 70 Stadgeändring kan ske om så föreslagits genom giltigt inkommen motion eller om

distriktsårsmötet enhälligt beslutar att uppta frågan."
Mötet beslutade att:
ändra §70 till:

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

distriktsårsmötet enhälligt beslutar att uppta frågan."
Beslutet justeras omedelbart
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Kommande års verksamhet

4.1 Fastställande av verksamhetsplan för 2012
Handlingar i ärendet: Bilaga 4: Verksamhetsplan 2012
Styrelsen yrkar att: fastställa verksamhetsplanen för 2012 enligt underlaget.
Mötet beslutade att:
Anta verksamhetsplan för 2012 enligt det framvaskade förslaget. Beslutet justeras omedelbart

4.2 Fastställande av avgift för medlemsföreningar
Medlems avgiften fastställs till 0 kr för 2012. Beslutet justeras omedelbart

4.3 Fastställande av budget
Handlingar i ärendet: Bilaga 5: Budget 2012
Styrelsen yrkar att: fastställa budget för 2012 enligt underlaget.
Mötet beslutade att:
Anta budget för 2012 enligt det framvaskade förslaget. Beslutet justeras omedelbart
Avslagna yrkanden:
Daniel Berglund yrkar att:
… Sätta landstingsbidraget till 850 000 kr.
Mårten Lagerstedt yrkar att:
… lokalbidraget minskas med 10 000 kr.
… visionsmöte minskas med 2000 kr.
… IT minskas med 5000 kr.
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4.4 Val av styrelse
Mötet beslutade att:
Välja Olle Melander till ordförande
Välja Filip Sundblad till kassör
Välja Niclas Hell till ledamot
Välja Carin Wesslau till ledamot
Välja Jonatan Dahlander till ledamot
Välja Nova Amelie Melkersson till ledamot
Välja Samuel Karlin Björk till ledamot
Välja Jenny Barkestedt till ledamot
Beslutet justeras omedelbart

4.5 Val av valberedning
Mötet beslutade att:
Välja Jonas Lindgren till valberedare (Sammankallande)
Välja Robert Jonsson till valberedare
Välja Björn Södergren till valberedare
Beslutet justeras omedelbart

4.6 Val av revisorer
Mötet beslutade att:
Välja Dennis Rundqvist till ordinarie verksamhetsrevisor
Välja Gabriella Rehbinder till personlig ersättare till Dennis Rundqvist
Välja Johan Rönnqvist till auktoriserad revisor
Välja Carl Sandén till personig ersättare för Johan Rönnqvist
Beslutet justeras omedelbart
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Övriga frågor

5.1 Övrig fråga 1: Motion: Projektbidrag
Handlingar i ärendet:
Bilaga 6: Motion: Projektbidrag
Förslagställarna yrkar att:
… perioden för att ansöka om projektbidrag delas upp i tre perioder, t.ex. period 1: januari-april, period 2: maj-augusti och
period 3: september-december
… potten delas upp mellan dessa perioder, vilket säkerställer att projektbidrag kan delas ut under hela året samt att inte
projekt vid början av året har en större chans att få projektbidrag än ett projekt vid slutet av året.
Mötet beslutade att:
Avslå ärendet.

6

Avslutande formalia

6.1 Mötets avslutande
Mötet ajournerades för att återupptas inom 6 veckor efter kallelse från styrelsen. Handlingar och kallelse skall sändas
brevledes till distriktets föreningar senast 2 veckor före mötet.

Mötesordförande, Stefan Björk

Mötessekreterare, Rebecka Prentell

Justerare, Björn Södergren

Justerare, Dennis Rundqvist
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Bilagor

7.1 Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2011
Under 2011 har Sverok Stockholm genom gått ett stort generations skifte där stora delar av de tidigare bärande aktiva har
tagit ett steg tillbaka utan att det har funnits tillräckligt många nya drivande som har axlat dessa roller. Detta har lett till att
distriktet verksamhet har under året varit lidande.
Styrelsen har lidit stora av hopp under året vilket har satt sina spår engagemanget inom styrelsen och styrelsen möjligheter
att fungera effektivt. Under året har ordförande sekreteraren samt två ledarmöten hoppat styrelsen. Vise ordförande Robert
Jonsson avgick till det extra insatta årsmötet efter att skött och drivit stora delar av Sveroks Stockholms verksamhet under
stora delar av det gångna året.
Styrelsen har under året haft 14 styrelse möten och ett flertal arbetsmöten. Styrelsen också närvarat på Sveroks slag.
Kansliet
Det har hållits i ett antal utbildningar på Sverok Stockholms kansli i ämnen som Geek feminism och brandutbildning.
Utlåningen av kansliet till olika föreningar har ökat under året och varit full fart på från hösten och framåt. Det har varit ett
större antal olika och ny förningar som har kommit kansliet för att ha sina möten och arrangemang. Där alltifrån årsmöten,
lajv, hantverkworkshops, till planerings möten och även spelträffar har ägt rum.
Marknadsföring
under året har Sverok Stockholm syns på mässor som Haninge fantasy games, Europa årets mässa ideellt engagemang och
ung08. Sverok Stockholm har även varit med i chili´s kalender för 2012 som går ut till alla åk 9 i Stockholm.
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7.2 Bilaga 2: Ekonomisk berättelse 2011
Under året har Sverok Stockholm sökt och blivit beviljade landstingsbidrag på 730000. Där vill vi uppmärksamma Daniel
Berglund, Robet Jonsson och Jonas Lindgren för sin insats där det räddade upp ansökningen så att vi har en ekonomi i år
också.
Årets ekonomi har varit rätt tung då årsmötes budgeten fick omformas två dagar efter årsmötet då vi fick fakturan på lås
systemet som gick på 112000 kr i stället för den budgeterade summan på 50.000kr. Vi fick också 70.000 kr mindre än
budgeterat i landstings bidrag. Den tredje dråpslaget var närcon bussarna som gick 26000 minus.
I början av hösten så beslutade styrelsen att sätta stop för fler projektbidrag. För att inte fanns mer pengar att dela ut utan
att allvarligt hot stockholmsdistriktets ekonomi.
Under året har följande projektbidrag och lokalbidrag delats ut.
Projektbidrag
Dragons liar
Troll
Pööbeln
Unionen
Unionen
Nitendo next
Grandland
Masters of clix
Proxxi
Kbk
Granland
Innsmoth´s finest
Doyobikai
Doyobikai
Familjen ifrit

6 000
1 097
3 300
4 000
4 000
10 000
10 000
2 400
22 047
1 500
7 500
4 000
4 000
10 000
10 000

Lokalbidrag
Proxxi
Piperska grottan
Gamerzgate
Lilla gillet
Unionen
Troll
Dragons lair

7000
7000
7000
7000
7000
7000
4000
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7.3 Bilaga 3: Stadgeändring av stadga 70, andra läsningen.
Motion 1: Stadgeändring av stadga 70, andra läsningen.
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."

7.4 Bilaga 4: Verksamhetsplan 2012
Verksamhet
Vision 2012
Tillsammans skapar vi distriktets verksamhet där alla välkomna att delta.
* Fokuset under året ska ligga på att arbeta för en ökad användning av kansliets lokaler och resurser.
* Styrelsen undersöker möjligheten till extern finansiering tex. Uthyrning av kansliet. Samt presenterar en handlingsplan
senast till årsmötet 2013
* Arrangera utbildningar och workshops på kansliet för Sverok Stockholms medlemmar i samarbete Sverok Stockholms
föreningar.
* Sprida information om kansliets resurser till Stockholm föreningar och bjuda in dessa att delta i distriktets verksamhet.
* Dela ut ekonomiska stöd i form av projektbidrag och lokalbidrag, med fokus på nystartade lokaler.
* Att projektbidraget delas ut enligt följande princip: två gånger om året delas projektbidrag för större summor ut. Löpande
under året kan mindre projektbidragsansökningar beviljas. En policy för detta ska tas fram.
* Distriktet ska undersöka och diskutera framtiden för lokalbidraget
* Valberedningen skall anordna ett Visionsmöte på hösten inför kommande år.
* Sverok Stockholm skall uppmärksamma och uppmuntra ideella i distriktet.
* Distriktet ska ha en diskussion under året om distriktets syfte och varför vi finns till samt hur vi får fler att engagera sig.
* Arbeta för ökad jämlikhet och klimat inom Sverok Stockholm.
* Satsa på utbildningar kompetenshöjningar.
* Styrelsen bör ha minst två teambuildning helger
* Göra en omstart på onsdagmiddagarna.
Marknadsföring
Slogan 2012
Vi är en procent av Stockholms befolkning nu skall bara alla andra känna till oss också.
* Sverok Stockholm skall sträva för att syns och medverka och besöka större spelarrangemang i distriktet.
* Sverok Stockholms Facebook skall vid slutet av året ha över tusen likes.
* Hemsidan Sverostockholm.se skall under året hållas uppdaterad och aktuell.
* Distriktet skall tillhandahålla profilkläder och marknadsföring material till personer och föreningar som vill promota
Sverok på arrangemang och event.
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7.5 Bilaga 5: Budget 2012
Budget 2010
Intäkter
Landstingsbidrag
Tryckeriet
Bussar
Sponsring

Budget 2011

Budget 2012

780
0

730
0
0
0

Summa intäkter

780

730

31
5
5

30
2
3
0

15
54
0

13
30
0

137
81

150
50
5

192

230
20
4
15

Administration
Styrelsens arbete
Valberedning
Visionsmöte
Övrigt

Årsmöte och bokslut
Årsmötet
Revision
Ideell revision

Tryckverkstad

Riso
Förbrukningsmatriel
Maskinunderhåll

Kansli

Hyra
El
Telefon
Kansli
Internet
Försäkring
Kopiator/Skrivare
Allmänna inköp
IT-grupp

Verksamhet

Lokalbidrag
Projektbidrag
Evenemangsresor
Zworq

Verksamhetsprojekt
Utbildningar
Marknadsföring
Onsdagsmiddagar

5
1
7
7
1

11

60
148
42
2

40
75

2

10
15
15

Summa utgifter
Resultat

795
-10

718
12
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Bilaga 6: Motion: Projektbidrag
Motion: Projektbidrag

Av: Amina Lebbad
Ett av Sverok Stockholms största arbeten under 2011 var att dela ut projektbidrag till föreningar inom distriktet.
Vad man däremot inte tänkte på var hur ohållbart det egentligen var att ge ut bidrag på det sättet man gjort och
tidigare gjorde. Beslut fattades om projektet skulle bifallas eller nekas bidrag allt eftersom ansökningarn kom in
och sen betalades bidraget till föreningen utan någon större eftertanke. Det här gjorde att bidragspotten under
sommaren 2011 tog slut.
Detta gjorde att de projekt som planerats in under den senare delen av året behövde söka bidrag från annat håll,
skjutas upp eller i värsta fall läggas ner.
Jag yrkar
att) perioden för att ansöka om projektbidrag delas upp i tre perioder, t.ex. period 1: januari-april, period 2: majaugusti och period 3: september-december
att) potten delas upp mellan dessa perioder, vilket säkerställer att projektbidrag kan delas ut under hela året samt
att inte projekt vid början av året har en större chans att få projektbidrag än ett projekt vid slutet av året.
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