
Protokoll från Sverok Stockholms årsmöte 2014
IOGT Klara, Klara Södra Kyrkogata 20. Söndagen den 9 mars 2014.

Dagordning
1. Mötesformalia

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

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

3. Motioner
a) Ändring av paragraf 2 (andra läsningen)
b) Ändring av paragraf 3 (andra läsningen)
c) Vägval 1337

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

5. Övriga frågor
6. Mötets avslutande
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1. Mötesformalia

a) Mötets öppnande
Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat.

b) Genomgång av mötesteknik
Anna Westerling gjorde en genomgång av mötestekniken.
Genomgången avslutades med en presentationsrunda.

c) Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att fastställa röstlängden. Se röstlängd i bilaga 1.
Mötet beslutade att justera röstlängden löpande.

d) Mötets behörighet
Erland Nylund föredrog kallelseförfarandet. Möteskallelsen har framför allt gått ut genom 
nyhetsutskick via mail till föreningarnas kontaktpersoner. Kallelsen har även lagts upp på 
hemsidan och speglats på distriktets facebooksida.

Möteshandlingarna skickades för två veckor sedan i mail till föreningarnas kontaktpersoner. 
Möteshandlingarna har även lagts upp på hemsidan och speglats på distriktets facebooksida. 

Mötet fastslogs vara behörigt kallat.

e) Val av mötesordförande
Anna Westerling valdes till mötesordförande.

f) Val av mötessekreterare
Anneli Friedner och Samuel Karlin Björk valdes till mötessekreterare.

g) Val av två justerare
Thor Forsell och Fredrik Nilson valdes till justerare.

h) Val av två rösträknare
Thor Forsell och Fredrik Nilson valdes till rösträknare.
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i) Fastställande av dagordningen
Punkten “Mötets behörighet” lades till som 1d. 
Dagordningen fastslogs enligt ovan.

2. Föregående års berättelser

a) Verksamhetsberättelse
Agnes Ambrosiani och Erland Nylund föredrog verksamhetsberättelsen.
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Se verksamhetsberättelsen i bilaga 2.

b) Ekonomisk berättelse 
John Lundhgren föredrog den ekonomiska berättelsen.
Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
Se ekonomisk berättelse i bilaga 3.

c) Revisionsberättelse
Gabriella Rehbinder föredrog revisionsberättelsen.
Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Se revisionsberättelsen i bilaga 4.

d) Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Gabriella Rehbinder föredrog frågan.
Mötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

3. Motioner
a) Ändring av paragraf 2 (andra läsningen)

Agnes Ambrosiani föredrog ärendet.
Mötet beslutade enhälligt att §2 i stadgarna ändras till “Sverok Stockholm är en regional 
sammanslutning av föreningar inom Sverok.”

b) Ändring av paragraf 3 (andra läsningen)
Agnes Ambrosiani föredrog ärendet. 
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Mötet beslutade enhälligt att §3 i stadgarna ändras till “Sverok Stockholm är ett distrikt inom 
Sverok.”

c) Vägval 1337
Agnes Ambrosiani föredrog motionen.

11.32 ajournerades mötet för lunch.

Mötet återupptogs klockan 12.16

Mötet beslutade:
att en distriktskonsulent anställs inom ramen för Sverok Riks distriktskonsulentsatsning.

att 210.000kr budgeteras till detta. 

att i propositionen ändra målområde 2 (“Att söka och kunna bli beviljade kommunalt 
aktivitetsstöd, samt att få tillgång till kommunernas övriga resurser”)

att i propositionen under 1b lägga till “Söka bidrag av landstinget för ytterligare 
handikappanpassning.” 

att modifiera målområde 3 och lägga till “Då styrelsen i Sverok Stockholm av historia har fullt 
upp med de administrativa och de ekonomiska rutinerna…” 
 
att distriktskonsulenten aktivt ska stödja föreningarna och distriktet i bidragssökande och 
kompetensutveckling inom detta område.

att distriktskonsulenten ska ha vana av svenskt föreningsliv. Kunskap om föreningsliv i 
Stockholm, Sverok och Sverok Stockholm är meriterande.

att vid tillsättandet av tjänsten ska beaktas att distriktskonsulenten vill och kan regelbundet delta i 
distriktets aktiviteter, t.ex. genom närvarande på onsdagsmiddagar.

att tjänsten tillsätts under titeln “distriktskonsulent”.
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4. Kommande verksamhetsår
a) Fastställande av verksamhetsplan

Mötet beslutade:
att under §6.3 lägga till: “- Ha ett fördjupat samarbete med Stockholms Ungdom avseende 
sökande av kommunala bidrag”. 

att under §6.3 lägga till: “- Utöka samarbetet med Stockholms Ungdom för att stärka våra 
möjligheter att ta tillvara medlemsföreningarnas intressen i det påverkansarbete som Stockholms 
Ungdom utför”. 

att distriktet ska uppmärksamma ftw.sverok.se 

att under §6.2 lägga till “Distriktet ska arbeta aktivt för att ge möjligheter för föreningar att 
nätverka och samarbeta.” 

att undersöka möjligheten att samarbeta med Sthlm makerspace. 

att  styrelsen aktiverar sina digitala kommunikationskanaler. 

att anta verksamhetsplanen för 2014. 

b) Fastställande av avgift för medlemsföreningar
Mötet beslutade
att medlemsavgiften för medlemsföreningar under år 2014 sätts till 0 kronor.

c) Fastställande av budget
Mötet beslutade enhälligt 
att anta följande budget för 2014:

Intäkter 

687 alternativt 774 tusen kronor, beroende på hur stort landstingsbidraget blir för det andra 
halvåret.

Utgifter
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Hyra kansliet 220
El 17
Hyra tryckverkstad 170
Försäkring 4
Revision 40
Styrelsearbete 20
Telefon 4
Årsmöte 10
Valberedning 1
Utbildning 20
Onsdagsmiddagar 13
Förbruknings kansliet 15
Marknadsföring 20
IT-gruppen 10
Förbrukning tryck 30
Ekonomi riks 20
Distriktskonsulent 210
Summa utgifter 824

Resultat -50

d) Val av distriktsstyrelse
Mötet beslutade:

att välja Agnes Ambrosiani till distriktsordförande (omval).
att välja Zishan Ahmad till kassör.
att välja Kajsa Harnesk till ledamot i distriktsstyrelsen.
att välja Sebastian Krantz till ledamot i distriktsstyrelsen.
att välja Hedvig Lindström till ledamot i distriktsstyrelsen.
att välja John Lundhgren till ledamot i distriktsstyrelsen (omval).
att välja Erland Nylund till ledamot i distriktsstyrelsen (omval).
att välja Rasmus Storkamp till ledamot i distriktsstyrelsen.

e) Val av valberedning
Mötet beslutade:
att välja till Robert Jonsson valberedare för distriktet.
att välja till Mats Heden valberedare för distriktet.
att välja till Joakim Hammarsten valberedare för distriktet.
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f) Val av revisorer
Mötet beslutade
att välja Johan Rönnkvist (PWC) till auktoriserad revisor för distriktet.
att lämna till PWC att utse en revisorsersättare till Johan Rönnkvist vid behov.

att välja Dennis Rundqvist till revisor för distriktet.
att välja Anna Westerling till revisorsersättare för distriktet.

5. Övriga frågor
5a) Ordet fritt

6. Mötets avslutande
Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat (15:06)

_________________________________             _____________________________________
Anna Westerling, mötesordförande        Anneli Friedner, mötessekreterare

_________________________________           _____________________________________
Samuel Karlin Björk, mötessekreterare      Fredrik Nilson, justerare

________________________________
Thor Forsell, justerare
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Bilagor

Bilaga 1: Röstlängd

Namn Förening Nummer Roll

Agnes Ambrosiani 71 förtroendevald

Erland Nylund 73 förtroendevald

John Lundhgren 74 förtroendevald

Anneli Friedner 75 funktionär

Anna Westerling 76 funktionär

Kajsa Harnesk ÅSM 1 ombud

Zishan Ahmad 2 ombud

Emmelie Ahmad 3 ombud

Samuel Karlin Björk 77 funktionär

Hedvig Lindström MiFF 4 ombud

Thor Forsell kotte&ninaklubben 5 ombud

Gabriella Rehbinder Catahya 6 ombud

Felicia Wassberg Catahya 7 ombud

Fredrik Nilson Unionen 8 ombud

Mats Heden Såbra spel 9 ombud

Simon Karlsson Såbra spel 10 ombud

Robert Jonsson AKT 11 ombud

Sebastian Krantz MiFF 12 ombud

Rebecka Prentell Sverok Riks 78 förtroendevald

Rikard Östrand Midnattsspel 13 ombud
från 13.46 

verksamhetsplan

Rasmus Storkamp Heartbeat Gaming 14 ombud
från 13.46 

verksamhetsplan
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Bilaga 2: Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamheten i Sverok Stockholm har under 2013 fokuserat på konsolidering och utveckling av 
styrelsearbetet från en tidigare svag nivå. Styrelsen har upprättat rutiner och lagt fokus på kontinuitet i 
kärnverksamheter som kansli och onsdagsmiddagar. Men man har även företagit utåtriktad verksamhet 
och verkat för nya samarbeten och kontakter. Verksamhetsplanen 2013 var indelad i tre huvudområden: 
Distriktsadministration, Verksamheten och Utåtriktad verksamhet. 

Distriktsadministration 

Under året kommer Sverok Stockholm att fokusera på att förbättra processer i 
distriktsadministrationen för att komma tillrätta med de administrativa problem som uppstått på grund 
utav den dåliga kontinuiteten. Som en del i en riskanalys har vi även kommit gram till att vi behöver 
bygga upp en ekonomisk buffert för att klara en avvecklingsperiod vid eventuella kriser. 

Inom detta målområde har styrelsen gjort störst arbete i administrationen snarare än ekonomin. De 
ekonomirutiner som funnits har följts, och budgeten har hållits, men något utvecklingsarbete har inte 
skett. Detta har berott både på att distriktets kassör under delar av året behövt lämna över ansvaret till 
vice kassören, men också på att distriktets ekonomi i grunden är i bra skick och inte har några 
brådskande problem.

Delmål 

- Bygga upp ett ledningssystem som bland annat innehåller tydliga rutiner för den löpande 
administrationen och förvaltningen av distriktet 
Styrelsen har upprättat ett ledningssystem som anväder sig av GANT-scheman för att förbättra 
uppföljning och kontinuitet. Det har även prioriterats att skriva utförliga protokoll för ökad insyn, och 
regelbundna möten. Mer arbete behöver dock göras för att skapa tydliga rutiner på vissa områden, 
exempelvis onsdagsmiddagarna, utdelning av passerkort till kansliet och utlåningen av kansliresurser. 

- Förbättra ekonomihanteringen genom ett fördjupat samarbete med förbundskansliet inom ramen för 
ekonomihanteringsstödet 
Samarbetet har funnits, men flera tjänster från ekonomihanteringsstödet har inte utnyttjats. Exempelvis 
har möjligheten till regelbundna rapporter kring ekonomiläget under året inte utnyttjats till fullo, bland 
annat på grund av oklarheter kring rutinerna. 

- Lägga upp en ekonomisk handlingsplan för att långsiktigt bygga upp en ekonomisk buffert för distriktet som ska klara två 
inkomstfria år. 
Distriktet har redan i dag stora fria tillgångar, och inom den närmsta framtiden finns, ifall det skulle bli 
nödvändigt, möjlighet att säga upp stora fasta kostnader. Sannolikt skulle distriktet klara en inkomstfri 
period på två år. Bedömningen har därför gjorts att även om en handlingsplan skulle ge trygghet, har 
arbete med kontinuitet och rutiner inom ekonomihanteringen fått gå i första hand, och en formell 
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handlingsplan har inte upprättats. 

- Att undersöka möjligheten att eventuellt anställa en distriktskonsulent på deltid i samarbete med Sveroks riksorganisation. 
Riksorganisationen har under året själva prioriterat ned distriktskonsulentprojektet, men har som mål 
att under 2014 ha anställda regionskonsulenter på flera håll i landet, och Sverok Stockholm är ett av 
distriktet som uttryckt intresse för detta. Under det kommande året kommer alltså en dylik satsning 
kunna genomföras. 

Verksamheten 

Vi har som mål att öka kontakten mellan distrikt och medlemmar genom att hålla olika temakvällar med workshops och 
föreläsningar med ämnen relevanta för våra föreningar. 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 utvärdera hur distriktet använder sina resurser samt hur det kan förbättras. 

Sverok Stockholm har under året återställt sin tryckverkstad till fullt fungerande skick, i början av året 
var både limbindare och skärmaskin ur funktion. Tryckverkstaden har använts flitigt under året och varit 
en av anledningarna till att onsdagsmiddagarna varit välbesökta. Arbetet med temakvällarna har pågått, 
men ingen har genomförts. 

Måluppfyllelsen inom detta område har varit bristande, men viktigt arbete har ändå skett. 

Delmål 
- Hålla 4 stycken temakvällar på kansliet
Arbetet med att arrangera temakvällar visade sig vara mer krävande än från början förväntat, och inga
temakvällar har genomförts. Förarbete har dock skett, och flera kontakter finns som uttryckt intresse 
för att 
medverka. 

- Vara i kontakt med minst tre föreningar i månaden 
Detta mål har varit lågt ställt och uppnåtts utan problem. De flesta månader har medlemmar från fler 
föreningar än så själva sökt kontakt med distriktet. 

- Anordna utbildningar inom ramen för Sveroks utbildningssatsning Level-up tillsammans med vårt studieförbund 
Studiefrämjandet 
I december 2013 samt januari 2014 anordnades en serie på två kurstillfällen i en utbildning om hur 
tryckverkstaden bäst används. Inga utbildningar har dock skett inom Level Up-projektet. 

- Att tryckverkstaden ska användas av distriktets medlemmar minst tre gånger i månaden. 
Detta mål har uppnåtts med råge de flesta månader, även om sommarmånaderna som oftast var relativt 
inaktiva. 

- Att utvärdera och förbättra rutinerna för utlåning av kansliets resurser. 
En diskussion har hållits löpande under året, men inga formella dokument har upprättats. Befintliga 
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rutiner har bibehållits och är än så länge tillräckliga om än bristfälligt dokumenterade. Utlåningen av 
material har skett löpande under hela året utan några egentliga problem. 

- Utvärdera behovet av de utlåningsresurser som distriktet har, samt utvärdera kansliets existensberättigande. 
En löpande diskussion har förts både i styrelsen och med andra aktiva i distriktet. De flesta av kansliets 
resurser efterfrågas och har använts någon gång under året. Kansliet är fortfarande centrum för 
distriktets verksamhet, men alternativa finansieringsmetoder som ska kunna ge budgetutrymme till en 
bredare verksamhet. En översikt av kansliets IT-resurser påbörjades också under året, med särskilt 
fokus på det lokala nätverket.

Utåtriktad verksamhet 

I syfte att föra våra föreningar närmare andra kulturinstanser i samhället såsom bibliotek, kommuner, 
folkbildningsförbund etc. samt skapa möjlighet för våra föreningar att delta på forum där vår målgrupp 
finns som ej skulle vart tillgängliga utan distriktets resurser. 
 
- Distriktet skall genomföra minst 4 arrangemang, t.ex. Ung08 i samarbete med Studiefrämjandet, Spelveckan i samverkan 
med bibliotek i Stockholm, Haninge fantasygames, Gamex 
Under året har distriktet närvarat på KomSammanfestivalen i Flemingsberg, samt tagit kontakt med 
flera bibliotek och museer för att erbjuda lokaler åt medlemsföreningar till aktiviteter under Spellovet. De 
första dagarna av 2014 deltog man också på ungdomsfestivalen MY2014. På KomSamman samarbetade 
vi med Studiefrämjandet samt spelföreningen SMASH, visade spel och berättade om spelhobbyn. Där 
knöts också kontakt med Världskulturmuséerna som senare ledde till att vi kunde erbjuda en lokal på 
Östasiatiska museet till arrangemang under Spellovet, möjligheten utnyttjades dock inte. 

Inför Spellovet hade distriktet kontakt med biblioteken i Tullinge och på Medborgarplatsen, samt Lava i 
kulturhuset, Livrustkammaren och Östasiatiska museet, och överenskommelse med dessa om att våra 
föreningar skulle ha möjlighet att gratis anordna aktiviteter i deras lokaler under sportlovsveckan. Tyvärr 
fanns inte något stort intresse för att utnyttja möjligheten, troligen nådde informationen inte ut till 
tillräckligt många. Bara Lava och Tullinge bibliotek utnyttjades under Spellovet, i samarbete med 
Dragon’s Lair och SMASH respektive. 

Ett samarbete med Studiefrämjandet för att närvara på We Are Stockholm (tidigare Ung08) var på 
gång, men då styrelsearbetet kom igång ungefär samtidigt som deras stockholmskontor fick 
sommarstängt. 
MY2014 var en stor framgång för Sverok Stockholm, tillsammans med föreningen Hugin och Munin 
lajv och event, spelföreningen ÅSM, Sirius lajvförening och med ett samarbete med Dragon’s Lair 
föreningen höll vi prova-på-spel i Malifaux, Magic, ett flertal brädspel samt visade och berättade om lajv 
mm. Vi fick även hjälp från Förbundet med PR-material, och samarbetade med NärCon för få tillgång 
även till deras konventsområden på festivalen. Under konventet fick distriktet tillfälle att träffa många 
medlemsföreningar såväl som att göra spelhobbyn och distriktet synligt i ungdomssmmanhang.

- Ha en tätare kontakt med Stockholms Ungdom, Studiefrämjandet och våra andra samverksansorganisationer.
Representanter från distriktsstyrelsen har närvarat på båda organisationernas årsmöten, och 
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kontaktpersoner erhållits.

Bilaga 3: Ekonomisk berättelse för 2013

Verksamhetsåret 2013 har präglats av en ökande stabilitet i det ekonomiska arbetet men 
förbättringspotential finns onekligen. Under året avsade sig ordinarie kassör ansvaret av personliga skäl 
och vicekassören tog över. 

Detta innebar inget direkt avbrott i arbetet då den löpande bokföringen har skötts av Sverok Rix inom 
ramen för det ekonomihanteringsstöd som erbjuds. Betydande tid och ansträngning har även lagts på 
att reda ut de sista oklarheterna från 2011 och 2012 som vi nu ser ut att helt kunna lägga till 
handlingarna. 

Ekonomihanteringsstödet 
Över lag har det fungerat bra, däremot behövs klarare rutiner och kontaktvägar samt att 
arbetsfördelning utarbetas under 2014 om vi fortsätter med samarbetet. På beslut från Rix kommer 
kostnaden att öka för detta nästa år vilket också innebär att vi kommer att kunna ställa högre krav. 

Förseningsavgifter 
Under 2013 har vi fått betala en del förseningsavgifter, dessa huvudsakligen för att brevbärarna har lagt 
en del fakturor och räkningar i fel postlåda någon annanstans på Lidnersgatan. En mindre del har också 
berott på den mänskliga faktorn, för att komma runt denna problematik skulle man t.ex. kunna börja 
använda e-faktura eller digital fakturering via mail. Det är också bra för miljön. 

Ekonomiska rapporter 
P.g.a. bristande rutiner har de löpande ekonomiska rapporterna saknats från protokollen, detta beror på 
att bokföringen vid tiden för styrelsemöten oftast legat ett par månader efter och därmed inte varit 
relevanta. Vi har däremot inte saknat översikt av ekonomin då den absoluta majoriteten av utgifterna 
varit fasta och löpande vilket gör det enkelt att hålla koll på utvecklingen av ekonomin samt att hålla de 
mindre icke löpande posterna översiktliga i huvudet. Dock så bör de löpande rapporterna prioriteras 
väldigt högt nästa år tillsammans med ordentliga rutiner för ekonomiarbetet. 

Kvarstod från 2011 och 2012 
Allmänna oklarheter i bokföringen, en eller två dubbelinbetalningar samt ett par kvarsläpande 
projektbidragsutbetalningar har retts ut samt en del bokföring har kompletterats och frågetecken har 
rätats ut. 
 
För Sverok Stockholm: 
 
John Lundhgren Lloyd Baltz 
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Bilaga 4: Revisionsberättelse för 2013

Revisionsberättelse 2013

Uttalande från auktoriserade revisorn på följande sida. Verksamhetsrevisorerna hade inget övrigt 
att tillägga.

Den auktoriserade revisorns utlåtande återfinns här:
http://sverokstockholm.se/files/2014/02/revisionsber%C3%A4ttelse_scannad2013.pdf
 

Protokoll ordinarie årsmöte Sverok Stockholm 2014  IOGT Klara 2014-03-09

Lidnersgatan 10 Tel: 08 – 653 43 21 / 076 – 107 60 34 http://sverokstockholm.se 
112 53 Stockholm E-post: kontakt@sthlm.sverok.se  Org nr: 802017-0919

14

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsverokstockholm.se%2Ffiles%2F2014%2F02%2Frevisionsber%25C3%25A4ttelse_scannad2013.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJhnyYy0cWUmiPXsjbN6CB-YIBQ


Protokoll ordinarie årsmöte Sverok Stockholm 2014  IOGT Klara 2014-03-09

Lidnersgatan 10 Tel: 08 – 653 43 21 / 076 – 107 60 34 http://sverokstockholm.se 
112 53 Stockholm E-post: kontakt@sthlm.sverok.se  Org nr: 802017-0919

15



3. Motioner
a) Motion 1: ändring av paragraf 2 (andra läsningen)

Framlagd av: Årsmötet 2013 
Föredragning: Med anledning av att riksorganisationen 2012 ändrade sitt namn från ”Sveriges 
Roll- och Konfliktsspelsförbund (Sverok)” till bara ”Sverok” är det nödvändigt att ändra de 
stadgeparagrafer som hänvisar till detta. 

Tidigare lydelse: 
§2 Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och 

konfliktsspelsförbund (Sverok) 

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

Årsmötet 2013 yrkar 
att §2 i stadgarna ändras till ” Sverok Stockholm är en regional sammanslutning av 
föreningar inom Sverok.

b) Ändring av paragraf 3 (andra läsningen)
Framlagd av: Årsmötet 2013 
Föredragning: Med anledning av att riksorganisationen 2012 ändrade sitt namn från ”Sveriges 
Roll- och Konfliktsspelsförbund (Sverok)” till bara ”Sverok” är det nödvändigt att ändra de 
stadgeparagrafer som hänvisar till detta. 

Tidigare lydelse: 
§3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, förkortat 

Sverok. 

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

Årsmötet 2013 yrkar att §3 i stadgarna ändras till ”Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sverok” 
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c) Proposition 1: Vägval 1337
Framlagd av: Sverok Stockholms Styrelse 2013/2014 

” Verksamhetsform 
§ 7 Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i dess medlemsföreningar. 
§ 8 Distriktets centrala verksamhet skall syfta till att stödja verksamheten som bedrivs i dess 
medlemsföreningar.” 

Bakgrunden till denna motion är dels de stora sänkningarna i verksamhetsstöd vi får från landstinget 
och dels problemet med att distriktet kraschar eller inte kan fullfölja verksamheten på ett tillfredställande 
sätt som varit kroniskt de senaste åren samt ett löpande problem som dykt upp i omgångar under hela 
distriktets historia. 

Distriktsstyrelsernas arbete går allt som oftast ut på att hålla distriktet flytande rent administrativt, saker 
som 
långsiktigt påverkansarbete mot civilsamhället med mera har aldrig förekommit i någon betydande skala 
utöver medlemskapet i Stockholms Ungdom. Många gånger har inte ens den administrativa biten 
fungerat vilket lett till att många efterträdande styrelser fått ägna mycket tid åt att städa upp efter en 
havererad styrelse året/åren innan. Detta leder också till en situation där de förtroendevalda oftast bara 
sitter i ett år vilket är alldeles för kort. 

2012 fick Sverok Stockholm ett verksamhetsstöd på ca 900.000kr, 2013 var det ca 600.000kr, tittar man 
några år tillbaka låg det på ca 1.5 miljoner. Detta sammanfaller väl med en utveckling där landstinget 
försöker fasa ut allt stöd till civilsamhällets ungdomsorganisationer och lägga över det ansvaret på 
kommunerna och storregioner. Detta är ett problem i dubbel benämning för Sverok Stockholm och 
dess medlemsföreningar då det ekonomiska underlaget försvinner samt att det endast är ett ytterst fåtal 
av våra föreningar som i dagsläget uppbär någon form av kommunalt föreningsstöd. 

Verksamhetsåret 2013 var ca 500.000kr av distriktets 600.000kr intecknade i fasta utgifter såsom 
kanslihyra, 
tryckverkstadshyra, revisionskostnader med mera. Detta lämnade väldigt lite ekonomiskt utrymme över 
till att uppfylla vårt centrala syfte som definierat i §8, samt skapar väldigt lite utrymme för att kunna 
genomföra en ambitiös verksamhetsplan. 

Tittar vi på hur våra pengar används i dagsläget och även historiskt kan vi konstatera att den absoluta 
majoriteten av distriktets resurser har tillfallit en minoritet av dess medlemmar. Även om kansliet var 
fullbelagt alla dagar i veckan året om är det tveksamt att vi skulle nå ut till mer än 1500personer, även om 
tryckverkstaden gick varmt skulle det fortfarande inte räcka till mer än en liten del av distriktets 
medlemmar. 

Projektbidragen och lokalbidrag har år efter år gått till samma föreningar för samma verksamhet som 
inte omfattat mer än några hundra personer. Frågan vi behöver ställa oss är alltså: Hur ska vi förändra 
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verksamheten för att distriktets resurser ska komma alla till godo utan att göra avkall på de bra sakerna i 
vår nuvarande verksamhet? Hur kan vi ge ett konkret stöd till våra föreningar som ger dem verktygen 
att förändra sin verksamhet? 

Styrelsen föreslår följande målområden: 
1) Starta en regelbunden verksamhet på kansliet som gör att vi kan söka lokalbidrag från Stockholms 
stad för kanslihyran. 

2) Initiera ett omfattande projekt som bygger vidare på Sverok Rix ”Hej Kommunen” i syfte att få våra 
föreningar att söka och bli beviljade kommunalt aktivitetsstöd. Med 300 föreningar och 15.000 
medlemmar talar vi om pengar i miljonklassen som våra föreningar går miste om varje år. 

3) Då styrelsen i Sverok Stockholm av historia har fullt upp med det administrativa krävs ytterligare- och 
kontinuerliga resurser för detta arbete. En person projektanställs under åtta månader, maj till december 
på 80% inom ramen för Sveroks distriktskonsulentsatsning där Sverok Rix kommer att stå för 
arbetsplats, personalansvar, kontorsplats och arbetsledning medan Styrelsen för Sverok Stockholm står 
som uppdragsgivare. 

Sverok Stockholm yrkar 

att en verksamhetsutvecklare anställs inom ramen för Sverok Rix distriktskonsultsatsning 

att 210.000kr budgeteras till detta

 

Protokoll ordinarie årsmöte Sverok Stockholm 2014  IOGT Klara 2014-03-09

Lidnersgatan 10 Tel: 08 – 653 43 21 / 076 – 107 60 34 http://sverokstockholm.se 
112 53 Stockholm E-post: kontakt@sthlm.sverok.se  Org nr: 802017-0919

18



Bilaga 4: Förslag till verksamhetsplan 2014

Sverok Stockholms verksamhet 2014 kommer rikta in sig på tre huvudområden, som kallas Distriktet, 
Medlemsvård och Utåtriktad verksamhet. Dessa representerar dels själva det administrativa och 
organisatoriska arbetet (Distriktet), kontakten med och erbjudandet av service till medlemsföreningarna 
(Medlemsvård) och påverkansarbete gentemot övriga civilsamhället till Spelhobbyns och medlemmarnas 
fördel (Utåtriktad verksamhet). 
 
§6.1 Distrikt 
Inom distriktsarbetet finns fortfarande utvecklingsarbete att göra vad gäller de löpande rutinerna 
främst inom ekonomihanteringen och samordningen med riksorganisationens ekonomitjänster. Det är 
också angeläget att vidare utreda hur kansliet ska kunna tas tillvara på bästa sätt i framtiden, och vilken 
roll det spelar för medlemsföreningarna i dag. Därför kommer Sverok Stockholm under 2014: 
- Fortsatt satsning på utvecklande av ekonomirutiner, samt samverkan med Förbundets ekonomistöd. 
- Fortsätta arbetet för att kansliet även i framtiden ska vara en viktig knutpunkt för att levandegöra 
kontakter mellan distrikt och medlemsföreningar. 
- Göra en analys av vilken typ av föreningar som i dag använder sig av distriktets resurser. Till detta 
höra att 
utvärdera vilka ytterligare föreningar som skulle ha mest nytta av distriktsresurserna. 
 
 
§6.2 Medlemsvård 
Sverok Stockholm har i dag över trehundra medlemsföreningar, och det är långt ifrån alla dessa som har 
aktiva eller ens passiva kontakter med distriktet. För att säkert kunna göra största nytta för 
medlemsföreningarna kommer man därför dels arbeta mer uppsökande för att få kontakt med 
föreningar som ligger utanför distriktets nätverk och ta reda på deras behov, samt verka för att stärka 
den gemenskap som redan finns. I detta syfte skall Sverok Stockholm under 2014: 
- Agera uppsökande för att ta kontakt med fler medlemsföreningar som inte har aktiv kontakt med 
distriktet. 
Mål: Att ha haft kontakt med åtminstone 30 föreningar som har liten eller ingen aktiv kontakt med distriktet. 
- Fortsätta hålla onsdagsmiddagar och verka för att fler föreningar besöker dem. 
Mål: Att onsdagsmiddagarna under året ska ha besökts av medlemmar från åtminstone 30 Sverokföreningar. 
- Hålla minst fyra temakvällar med föreläsare eller diskussionstillfällen under året. 
- Anordna kanslidagar för att arbeta på kansliet (städa, möblera om, mm.) och stärka känslan av 
distriktsgemenskap. 
Mål: Att ha anordnat minst två kanslidagar under 2014. 
 
§6.3 Utåtriktad verksamhet 
Kontakter med viktiga organisationer i civilsamhället är en viktig del av distriktets ansvar, och därför 
skall Sverok Stockholm under 2014 delta i arrangemang som berör spelhobbyn och 
medlemsföreningarnas intresseområden. Snarare än att själva arrangera dylika arrangemang skall 
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distriktet närvara som deltagare, för att effektivare kunna bedriva nätverkansarbete och 
- Närvara vid stora externa arrangemang såsom We Are Stockholm, MY-mässan eller Haninge Fantasy 
Games. 
Mål: Att under 2014 i nätverkandesyfte ha deltagit på minst fyra externa arrangemang där för spelhobbyn viktiga 
organisationer medverkat. 
- Hjälpa föreningar med lokalkontakter till Spellovet. 
Mål: Att ha hjälpt minst tre föreningar med att hitta lokaler till spelaktiviteter under Spellovet. 
- Utveckla kontakten med Förbundskanslierna 
Mål: (1) Att styrelsen ska ha gjort ett besök på något av förbundets kanslier. (2) Att representanter från 
förbundsstyrelsen under 2014 ska ha besökt någon av Sverok Stockholms medlemsaktiviteter, exempelvis 
onsdagsmiddagar. 
- Finna partnerföreningar att samarbeta med kring marknadsföring och påverkansarbete gällande 
spelhobbyn i stockholmsområdet. 

Mål: att ha samarbete med minst tre partnerföreningar år 2015
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