
Sverok Stokholms årsmöte 2013-03-23
kl 12.00

Förord
Hej och välkommen till Sverok Stockholms årsmöte 2013.
i år kommer det bli ett viktigt år för Sverok Stockholm då vi går in i ett väg val i vad vi sak
göra som organisation och hur vi sa göra saker.

Vi har haft några oroliga år bakom oss och nu kan börja fokusera på fram tiden.

Kom och påverka hur vi tillsammans kan utvecka Sverok Stockholm till något som eran
förening och spelhobbyn kan främjas av.

Mvh Olle Melander
Sverok Stockholms ordförande
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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 får bara representera en förening. Ett ombud måste
vara
fysiskt närvarande.

Det senaste inrapporterade medlemsantalet innan 31:a december 2012 är det som
gäller. (Se lista på nästa sida). Om din förening har rapporterat medlemmar för 2012 före
årsskif tet men föreningen har felaktigt antal medlemmar i listan: ta med gällande
medlemslista för 2011/12 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

Var är mötet?
Årsmötet hålls på Stockholms kanslis.
Lidnersgatan 10 Kristineberg.

Mötet startar 12.00. Lokalen står öppen från 10:00 och vi vill att alla kommer så tidigt
som möjligt för att få röstkort och liknande äta en god lunch.
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Mötet beräknas pågå fram till cirka 18.00 men kan ta både mer eller mindre tid.
Under mötet serveras fika och lunch finns att ta inan mötet börjar för att du ska orka hålla
igång.

Tunnelbana med SL: Tag grön linje mot hässelbystrand , kliv av i kristnieberg. Gå
mot konsum sväng till höger gå grus stigen fram och sväng till vänster när du kommer
fram till vägen som går uppåt på berget. sväng höger när du kommer till första bilvägen
på höger sida gå upp för den s korsavägen sväng sedan till vänster, gå femtio meter och
du är framme.

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 talareller 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.
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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
hjälpsekreteraren

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 kor tet. 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.

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
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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.

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.

Verksamhetsberättelse 2012
Året 2012 har Sverok Stockholm försökt återuppbygga efter den svackan som fanns i
förra årets slut, och har haft ett återhållsamt år där man försökt hitta nytt engagemang i
distriktet. Det rådde brist på kandidater till flertalet poster, vilket ledde till en styrelse som
upprätthållt verksamheten men inte uträttat mycket mer. Inga avhopp skedde under året,
men komplikationer i personers privatliv har i vissa fall stått i vägen för arbete.
Under 2012 har det varit 9 styrelsemöten

De förtroendevalda för året var:

Styrelse:
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Olle Melander – Ordförande

Filip Sundblad – Kassör

Samuel Karlin Björk – Vice ordförande

Nova Amelie Melkersson – Sekreterare

Carin Wesslau – Vice kassör

Niclas Hell – Ledamot

Jenny Barkestedt – Ledamot

Jonatan Dahlander – Ledamot

Valberedning:

Jonas Lindgren – sammankallande

Robert Jonsson

Björn Södergren

Revisorer:

Dennis Rundqvist – Verksamhetsrevisor

Gabriella Rehbinder – Ersättare Dennis

Johan Rönnqvist – Auktoriserad revisor

Carl Sandén – Ersättare Johan

Verksamhet

Större delen av distriktets verksamhet under året har varit centrerat kring kansliet. Detta
har varit alltifrån onsdagmiddagar till styrelsemöten och föreningsaktiviteter. I början av
året nyttjades kansliet av få personer, men detta har ökat under årets gång och kansliet
används nu flitigt. Vi fått en tillströmning av folk som är intresserade av att engagera sig
och göra saker inom distriktet, knyta kontaktnät med mera. Utlåning av både kansliet och
distriktets material har ökat.

Vissa saker inom verksamhetsplanen har tyvärr inte förverkligats, dels punkter som inte
tagits itu med, samt andra satsningar som inte lyckats. Vi har till exempel inte anordnat
några workshops eller utbildningar inom distriktet. Däremot har flera föreningar anordnat
sådant på egen hand och använt kansliet för detta. Inget större arbete med jämställdhet
och jämlikhet har gjorts under året, men det har funnit ett flertal folk inom distriktet som är
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engagerade i frågorna och har förhindrat att problem uppstått.

Ett projekt inom distriktet för att skapa ett stort konvent i Stockholm för alla Sveroks
verksamhetsgrenar har under året startats upp och har nu tagit fart som föreningen AKT.

Marknadsföring

I år har Sverok Stockholm deltagit på Haninge Fantasy Games, samt på Ung08 i
Kungsträdgården under kulturveckan. Vi har annonserat på hitta.se och Eniro, och varit i
med i Chili's skolkalender och tidning som ges ut till alla elever i åk 9 och har nått ut till
över 15 000 ungdomar.

Distriktets webbsida och Facebooksida har under större delen av året inte uppdaterats
särskilt mycket, men kring slutet av året har arbete med detta kommit igång. Vi har
dessvärre inte nått upp till målet om 1000 ”likes”.

Ekomiska Berättelsen
Under året har vi fått 170.000 kronor mer än budgeterat i landstings bidrag. Vi har gått
116.000 plus i år . Vi har under året gått hygligt enligt budget med vissa undantag ibörjan
av året köpte vi in nytt bläck till tryckeriet vilket kostatade 50.000 kr men nu har vi så att
det räcker även för i år. Kansliet har inte kosta så mycket som det står i budgeten då två
hyror är skrivna på fel budgetpost samt att alla avskrivningar ligger där i budgeten.
Marknadsförings posten ligger på mer än beräknat då dels en faktura från föra året ligger i
årets budget samt att chilli och hitta kostade mer än beräknat.
Övrigt posten på ca 88.000 är avskrivningar på gamla skulder osäkrafodringar.

Bidrag

Vi har sökt landstingsbidrag från Stockholms län, och på grund av ändringar i
bidragsreglerna kommer distriktet under 2013 få ca 600 000 kr, mycket mindre än
beräknat. I jämförelse fick vi under 2012 ca 900 000 kr.

Projekt bidrag
I år har det kommit in färe projekt bidrag än det senaste två åren
Följande projektbidrag till listade föreningar har under året beviljats:
Utumno  14 000 kr
Föreningen Ursula  6000 kr
Vulgus Profanum  2000 kr
Unionen  4000 kr
Tjuv & Polis  10 000 kr
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Följande projektbidrag har beviljats men i skrivande stund inte betalats ut:
MiFF  1500 kr
Träscon  1000 kr
SsoC  6000 kr

Följand projekt bidrag blev beviljade men inte kommer inte att betalas
Soc importlajv  6000 kr iställt pga vulkan utbrott
Midsommarnattsdröm  6000 kr fick pengar från stuiefämjandet

Dessutom har distriktet betalat ut skulder på tidigare bidrag till föreningarna Proxxi och
Lilla Gillet.

Lokal bidrag
Följande lokalbidrag till listade föreningar har under året beviljats:
Lilla Gillet  12 500 kr
Unionen  10 000 kr
Proxxi  12 000 kr

Styrelsen fick för året riktlinjerna att fokusera detta bidrag på nystartade lokaler, men fick
inga sådana ansökningar.

Revisionsberättelsen

Revisions berättelsen kommer att presenteras på årsmötet av revisorerna.

Ändring av paragraf 2
Nuvarande lydelse
§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll
och konfliktspelsförbund (Sverok).

Föreslagen ändring
§ 2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok.

Den här punkten måste tas på 2 ordinarie årsmöten efter varandra, och det här är första
läsningen.
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Ändring av paragraf 3
Nuvarande lydelse
§ 3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sveriges roll och konfliktspelsförbund, förkortat
Sverok.

Föreslagen ändring
§ 3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sverok.

Den här punkten måste tas på 2 ordinarie årsmöten efter varandra, och det här är första
läsningen.

Mortioner

Att anställa en kanslist/distriktsutvecklare
Av Olle Melander

Jag yrkar på att:

Årets styrelsen får i uppgift att rekrutera att anställa en kanslist/distriktsutvecklare på 25%
för att jobba med att driva distriktet frammåt,

att 90.000 avsätts för lön och arbetsgivar avgifter i budgeten.

att Löneadministrationen och arbetsgivaransvaret sköts av Sverok Riks och
arbetsledning sköts av Sverok Stockholm.

Att det ska åläggas styrelsen att utverdera kostnaderna jämmfört med vinningarna för att
ha en kanslist till nästa årsmöte.

Bakgrund

Sverok Stockholm är en distrikts organisation som under de senaste åren har varit väldigt
känsligt de senaste åren då det har varit ett stort generations skifte både på distrikts nivå
och föreningns nivå. Där sittande styrelser främsta jobb har varit att hålla distriktet
flytande med allt papper jobb som det innebär med att driva en större distrikts
organisation. Detta slit göra och stora ansvar gör det svårt att hitta folk som är berädda
att sitta i och jobba inom distriktet ideellt.

Vi som distrikt finns inte bara för att finnas

Vi finns för att utveckla och främja spelhobbyn
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Genom att anställa en kanslist som dels underlättar för styrelsen samt föreningarna i
destriktet som dels får en motor som jobbar med att se till så att saker funkar. Men
föreningarna och styrelsen får också någon som kan stå för en kontiutet och en koll som
inte ideella kan stå för.

Ideella trivs med att kunna jobba med de dom tycker är kul och de dör om det dränks i för
många måsten.

Jag vill att distriktets föreningar föreningar ska kunna ringa och träffa någon på distriktet
om det behöver hjälp som kan ta sig tiden att komma med råd och hjälp och de senaste
åren har man kommit fram till en distrikts styrelse som själva försöker hålla sig över ytan.

Med en anställd får Sverok Stockholm i år den pepp och energi som krävs för att blicka
frammåt och för att söka projekt pengar och annan finnasiering som kan komma distiktet
och dess föreningar mer till gagn en vad det kostar oss att lägg 90000 kronor på att ha en
kanslist ett år på kansliet.

Spelkultur i Stockholms län

Av lloyd Baltz

Spelkultur i Stockholms län är ett tvåårigt projekt av Studiefrämjandet i Norra
Storstockholm tillsammans med de övriga avdelningarna i Stockholms län,
Studiefrämjandet i Stockholms län och Studiefrämjandet riks. Syftet med projektet är att
starta ett storskaligt folkbildningsarbete i Stockholms län inom spelkulturen där Sverok är
dominerande i hela landet och även så i Stockholm.

Målet för projektet är att tillsammans med föreningar och grupper som verkar inom
spelhobbyn skapa en kvalitativ folkbildningsverksamhet med en volym på 15.000
studietimmar 2013 och 25.000 studietimmar 2014. Detta skulle innebära ett resurstillskott
i olika former till på 750.000 – 1.000.000kr om året till spelutövare i Stockholms län varav
den absoluta majoriteten skulle gå till Sveroks föreningar. Till projektledare har Lloyd
Baltz, tidigare ledamot i Sverok Stockholm, Sveroks förbundsstyrelse och
verksamhetsutvecklare inom Studiefrämjandet utsetts.

Projektet i sig har en budget på 495.000kr om året varav hälften finansieras av
Studiefrämjandet Riks med verksamhetsutvecklingsmedel och resterande delas jämt
mellan avdelningarna samt Studiefrämjandet i Stockholms län tillsammans med Sverok
Stockholm om motionen bifalles.

Som finansiär kommer Sverok Stockholm att delta i styrgruppen för projektet som styr
verksamheten inom ramen för projektets mål och syfte samt kommer tillsammans med
Studiefrämjandet i Stockholms län förfoga över en 20% tjänst inom projektet till att arbeta
med regional utveckling och koordinering av spelkultur och spelhobbyn.
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Finansiering

Projektet har en budget på 495.000kr och år, hälften, 247.500kr kommer att betalas av
Studiefrämjandet Riks genom verksamhetsutvecklingsmedel. Resterande kommer att
delas mellan de fyra deltagande Studiefrämjandetavdelningarna samt Studiefrämjandet i
Stockholms län tillsammans med Sverok Stockholm.

Jag yrkar…

Att) Sverok Stockholm budgeterar 24.750kr för deltagande i Projekt spelkultur i
Stockholms län

Att) Sverok Stockholm deltar i Projekt spelkultur Stockholms län

Verksamhetsplan för Sverok Stockholm 2013
Under 2013 kommer Sverok Stockholm genomgå en omorganisation där vi går över från
att helt skötas på ideell basis till att anställa en kanslist/föreningsutvecklare till Sverok
Stockholm.

Detta är i linje med den omstrukturering av Sverok som pågår på central nivån i syfte att
skapa en större kontinuitet och stabilitet i organisation samt frigöra ideella krafter till att
arbeta mer med verksamheten och mindre med den löpande administrationen.

2013 kommer vi att anordna utbildningar inom ramen för Sveroks utbildnings satsning
Levelup tillsammans med vårt studieförbund Studiefrämjandet. Vi kommer även att
satsa mer på att samarbeta med Studiefrämjandet genom att samordna kontakter och
arrangemang mellan deras lokal avdelningar och våra föreningar. Samt arrangera
ledarskaps och föreningstekniksutbildningar tillsammans.

Utåt kommer vi att göra ett antal marknadsförings projekt så som att delta på Ung08 i
samarbete med Stockholms ungdom. Spelveckan arrangemang i samarbete med
bibliotek i Stockholm. mässor så som Haninge Fantasygames och Gamexpo.

Vi har som mål att under nästa år öka vår verksamhet på vårt kansli för att skapa bättre
kontakter med och mellan våra föreningar med olika temakvällar såsom sykvällar,
onsdagsmiddagar, skrivarträffar, smink workshops föreläsningar om bland annat
nördfeminism och säkerhet i skog och mark samt annat som är relevant för våra
medlemsföreningar.

Vi kommer att gå igenom våra rutiner och policys i syfte att förbättra vår
förvaltningsorganisation och skapa ledningssystem för både styrelse som ideella och
anställda för en bättre kontinuitet och utveckling.
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Vi kommer att arbeta aktivt med att förbättra de stödformer vi har såsom utlåning av
utrustning, bokning av kansliet, tryckverkstad och utbildningar genom en övergripande
utvärdering av dessa funktioner de senaste åren i syfte att kunna presentera ett program
för förbättring och förändring i samband ovan nämnda förändring av vår
förvaltningsorganisation.

Ekonomisk kommer vi att arbeta med att fördjupa ekonomihanteringen med
förbundskansliets ekonomiassistent för att få en bättre bokföring, bättre rutiner och en
större kontinuitet i det ekonomiska arbetet. Vi kommer också att lägga upp en plan för att
långsiktigt bygga upp en buffert som gör att vi kan överleva ett år utan intäkter och klara
kärnverksamheten.

Vi kommer även att utreda hur vi kan använda våra existerande resurser såsom
tryckeriet för att få in extern finansiering främst till vårt buffert byggande.

Vi kommer inte att dela ut lokal eller projektbidrag under 2013 då vi inte kommer att ha
den ekonomiska möjligheten. Vi kommer istället att satsa på att erbjuda stöd, hjälp och
kunskap att hitta exstärn finasiering för våra medläms föreningar.

Fastställande av medlems avgift
styrelsen yrkar på noll kronor i medlems avgift

Budget för 2013
inkomster
landstings bidrag 600.000

summa intäkter 600.000

Utgifter
hyra kansliet 240.000
el 20.000

Tryckeriet
riso och gestertnen hyra 170.000
förbruknings material tryck 25.000

Styrelarbetet 30.000
Tele 5.000
Försäkring 5.000
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Årsmöte 13.000
Valberedningen 2.000
Revision 30.000

Utbildningar 15.000
Onsdags middagarna 20.000
Kansliet 10.000
Marknadsföring 10.000
It gruppen 5.000

summa utgifter 600.000

Val bredingens förslag
kommer att presenteras på forumet och på årsmötet.

Sverok Stockholm stadga
Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316.
Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409, 090516,
120324

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

13



§ 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

§ 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 ochsina stadgar.

§ 14 Det åligger medlemsförening att tillmötesgå krav fråndistriktets 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 komplettadokumentation med
undantag för av styrelsen sekretessbelagda handlingar.

Enskilda personer och deras relation till distriktet

§ 18 Person som är medlem i medlemsförening är också medlem idistriktet, 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
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§ 20 Styrelsen ansvarar för distriktets centrala verksamhet.

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

§ 22 Styrelsen kan, om synnerliga skäl föreligger, sekretessbeläggahandlingar.
Sekretessbelagd handling är dock tillgänglig förrevisorer 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 beståav fem (5) till sju (7)
ledamöter.

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

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 styrelsemedlem kan endast inneha en i stadgan definierad ansvarspost.

§ 32 Det åligger styrelsen att betrakta lagd verksamhetsplan och budget som den enda
grunden för distriktets centrala verksamhet och distriktsårsmötets uttalade vilja.
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§ 33 Det åligger styrelsen att garantera tillgängligheten tilldistriktets 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 valberedningsenast 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 förmedlemsföreningar 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:

Två (2) ombud för var förening som har upp till och med tjugofem (25)

medlemmar.
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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 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 avgör slumpen.

Dagordning
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§ 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
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*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.

§ 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, 50 medlemsföreningar eller hälften avmedlemsföreningarna
skritligen 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.

19



§ 57 Kallelse till extra distriktsårsmöte skall ha utsänts tillmedlemsföreningarna, 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 Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och sominte är invald i distriktets
styrelse.

Valberedning

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

§ 63 Valberedningen föreslår personer till de av stadgan fastställdavalen.

§ 64 Valberedningens förslag på personer, till de av stadgan fastställda valen, skall
vara styrelsen tillhanda 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 isamband med
distriktsårsmöte gäller distriktsårsmötetstolkning, tills klargörande ändring införs.
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§ 68 Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå inågot 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.
§ 70 Stadgeändring kan ske om så föreslagits genom giltigt inkommen motion eller om
distriktsårsmötet enhälligt beslutar att uppta frågan.
§ 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 (18, 6679) 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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