ÅRSMÖTESHANDLINGAR
SVEROK STOCKHOLM 2018

§1

Förslag på dagordning

1. Mötesformalia
a) Mötets öppnande
b) Genomgång av mötesteknik
c) Mötets behörighet
d) Fastställande av röstlängd
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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Motion 1: Ändring av stadga §5
Motion 2: Ändring av stadga §1
Motion 3: Ändring av stadga §2
Motion 4: Ändring av stadga §6
Motion 5: Ändring av stadga §24
Motion 6: Ändring av stadga §25
Motion 7: Ändring av stadga §65
Motion 8: Ändring av stadga §13
Motion 9: Förtydligande av stadgar §11, §12, §31 & §32

4. Kommande verksamhetsår
a) Fastställande av verksamhetsplan
b) Fastställande av avgift för medlemsföreningar
c) Fastställande av budget
d) Fastställande av antal ledamöter
e) Val av distriktsstyrelse
f) Val av valberedning
g) Val av revisorer
5. Övriga frågor
6. Mötets avslutande
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§2
1.
2.
3.
4.

Innehållsförteckning
Förslag på dagordning
Innehållsförteckning
Hur många ombud får vi skicka?
Praktisk information
Plats och tider
Tillgänglighet
Fika
Preliminärt schema:

5.

Mötesteknik
Att begära ordet
Yrkande
Beslut
Omröstning
Ordningsfrågor

6.

5.1.1.
Streck i debatten
5.1.2.
Sakupplysning
5.1.3.
Replik
Årsberättelser 2017
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse

7.

Motioner och propositioner
Motion 1: Ändring av stadga §5
Motion 2: Ändring av stadga §1
Motion 3: Ändring av stadga §2
Motion 4: Ändring av stadga §6
Motion 5: Ändring av stadga §24
Motion 6: Ändring av stadga §25
Motion 7: Ändring av stadga §65
Motion 8: Ändring av stadga §13
Motion 9: Förtydligande av stadgar §11, §12, §31 & §32

8.
9.

Verksamhetsplan 2018
Budget 2018
Styrelsens förslag på medlemsavgift

10.
11.

Fastställande av antal ledamöter
Företroendeval 2018
Valberedningens förslag till distriktsstyrelse
Valberedningens förslag till valberedning
Valberedningens förslag till revisorer

12.

Stadgar
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§3

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.
Föreningar får skicka ombud utefter det antal medlemmar som de rapporterat till Sverok senast
fyra veckor innan mötet, om detta antal inte stämmer ber vi er vänligen ta med er en uppdaterad
medlemslista. Övriga föreningsmedlemmar får närvara på mötet men har ingen rösträtt. Antalet
röstberättigade ombud per förening ser ut som följer:

Antal föreningsmedlemmar

Antal ombud

upp till 25 medlemmar

två (2) ombud

26 till 50 medlemmar

tre (3) ombud

51 till 100 medlemmar
101 eller fler medlemmar

fyra (4) ombud
fem (5) ombud
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§4

Praktisk information

§4.1
Plats och tider
Årsmötet äger rum lördag 3 mars klockan 13.00–17.00 i Brygghuset hos Studiefrämjandet.
Adressen är Norrtullsgatan 12N. Närmaste tunnelbanestation är Odenplan. Hiss och hörslinga
finns!
Anmälan får gärna göras via länken nedan så att vi vet hur mycket fika vi ska köpa och om det
finns särskilda behov för att kunna delta på mötet, till exempel tolk eller handlingar med extra
stor text. Vi vill att mötet ska bli så bra och roligt som möjligt för alla! Det är dock inte
obligatoriskt att föranmäla sig för att komma.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl8HIGkIRXWaNXKrtzkWaT4KCyRaVCzGEp-Hp9dztaw
15gSg/viewform

§4.2

Tillgänglighet

Lokalen har hiss och det finns möjlighet till tolk, hörselslinga etc. om behov anmäls i förväg via
anmälningslänken ovan. Vi vill att alla närvarande ska känna sig bekväma, trygga och peppade, så
tveka inte att specificera dina behov eller kontakta oss om det skulle vara något du undrar över.

§4.3

Fika

Under mötet serverar vi veganskt och nötfritt fika till de som föranmält sig via länken ovan!
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§4.4

Preliminärt schema:

Schemapunkt

Uppskattad starttid

Lokalen och registreringen öppnar

13:00

Mötet öppnar

13:30

Fastställande av röstlängd
Mötets behörighet
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Genomgång formalia
Fastställande av arbetsordning
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelsen

13.45

Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning

14:00

Revisionsberättelse
Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Fikapaus

14:30

Fastställande av verksamhetsplan

14:45

Fastställande av budget

15:00

Stadgemässiga val

15:15

Fika och ev. rösträkningspaus

15:45

Fastställande av avgift för medlemsföreningar

16:00

Motioner

16:05

Övriga frågor

16:45

Mötets avslutande

17:00

Årsmötet uppskattas följa den här tidsplanen, men eftersom vi inte kan förutse hur långa
debatterna kommer vara kan saker komma tidigare eller senare.
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§5

Mötesteknik

För att ett så pass stort möte som distriktets årsmöte ska flyta på smidigt och bra finns det vissa
regler som alla deltagare håller sig till. Tanken är att om alla uttrycker sig på samma sätt så
undviks missförstånd och det blir 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 mötesdeltagare.
§5.1
Att begära ordet
Att begära ordet är viktigt om du vill säga något kring ett visst förslag 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 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.

§5.2
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 någon i styrelsen.
§5.3
Beslut
När debatten är över och det är dags att besluta säger vi 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 en
röstar på det yrkande en föredrar. Det yrkande som vinner ställs slutligen mot avslag.
§5.4
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
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gjort propositionsordningen klar frågar hen om mötet vill rösta för yrkandet. De som är för svarar
då “Ja”. Sedan frågar ordföranden om det är någon som är “däremot” och dessa svarar då “Ja”.
Ordföranden meddelar sedan vilket yrkande hen anser har vunnit.
Om någon tycker att utfallet av en omröstning är oklart vid något tillfälle eller om någon anser att
acklamation av någon anledning inte är lämplig kan votering begäras. Så snart någon begär
votering kommer omröstning att ske med de röstkort som delats ut innan mötet. I övrigt så gäller
samma sak som vid omröstning med acklamation. Först ber mötets ordförande de som är för att
räcka upp kortet. Därefter räcker de som är emot upp kortet.
Om någon tycker att resultatet fortfarande är oklart kan den 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 vi genom
att skriva yrkandets namn eller nummer på en anonym lapp. Rösterna räknas sedan av
rösträknarna.

§5.5
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:
§5.5.1 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.
§5.5.2 Sakupplysning
Du kan lämna en “sakupplysning” när du 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.
§5.5.3 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.
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§6

Årsberättelser 2017

§6.1

Verksamhetsberättelse

Introduktion
Under 2017 fortsatte Sverok Stockholm arbetet med att skapa olika typer av plattformar, verktyg
och medel för medlemsföreningarna. En viktig del var att påverkansarbetet mot länets
kommuner intensifierades, vilket vi hoppas kunna se resultat av under kommande år i form av
fler samarbeten och bättre villkor för spelhobbyn. Många av de satsningar och projekt som
distriktet tidigare genomfört fortsatte och i många fall expanderade, till exempel Stockholm
Pride, Evening Cafés, We Are Sthlm och Spellovet. Även nya satsningar som Fantastikens månad
blev lyckade och bidrog till att fler organisationer, verksamheter och människor utanför Sverok
hittade till oss. Efter sommaren avtog distriktsstyrelsens aktivitet framför allt på grund av olika
personliga skäl, och vi har funderat mycket på hur detta kan förebyggas i framtiden.
Sammanfattningsvis har distriktet haft ett bra år med många nya dörrar öppna mot ett ännu
bättre 2018.
Spelkultur <3 Folkbildning
Distriktets samarbete med Studiefrämjandet kring Evening Cafés fortsatte under våren. Den 8
mars uppmärksammades Internationella kvinnodagen med diskussioner om feministiska
utmaningar och segrar inom spelkulturen. Bland andra teman fanns pride, streaming,
styrdokument, bokens anatomi och ledarskap. På grund av avtagande besökssiffror bytte
satsningen namn till
Spelkultur <3 Folkbildning under hösten, och omformades med fokus på kvalitet snarare än
kvantitet. Genom att hålla evenemangen på mer tillgängliga platser tillsammans med andra
organisationer minskar kostnaderna samtidigt som publikunderlaget ökar och fler kontaktytor
mellan våra och andras medlemmar skapas. Den 19 november uppmärksammades
Internationella mansdagen med samtal och föreläsningar om mäns roll i spelkulturen.
Evenemanget hölls på Internetstiftelsens mötesplats Goto10 vid Skanstull tillsammans med bland
andra Män för jämställdhet. Evenemanget var mycket välbesökt och kunde även ses live. Efteråt
anordnades en killmiddag med fortsatta diskussioner. Även ett samtal om våld och spel
tillsammans med Statens medieråd planerades men blev uppskjutet till 2018. Flera
spelutvecklare hörde talas om evenemanget och kontaktade oss för framtida samarbeten.
Stockholm Pride och QueerCon
Det blev en fullspäckad pride-vecka med aktiviteter varje dag tack vare enorma insatser från vår
medlemsförening QueerNördarna som arrangerade allt. Veckan inleddes med panelsamtal om
spel och fantastik som queera verktyg på Kulturhuset i Stockholm, därefter spelkväll hos
Alphaspel, spelturnering på Dragon’s Lair, rollspelsdag på Science Fiction Bokhandeln, Evening
Café om att enas under samma flagga, och inte minst QueerCon. Det två dagar långa konventet
med fokus på hbtq+ blev en succé och uppmärksammades brett i media. Veckan avslutades på
topp då Proud and Nerdy för tredje året i rad vann årets ekipage under prideparaden då många
fina karaktärer samlades och gick tillsammans för en öppen spelhobby.
Fantastikens månad
Den 1–30 november pågick den nya satsningen Fantastikens månad då vi tillsammans med ett
40-tal bibliotek i Stockholms län och på Gotland arrangerade massor av spännande aktiviteter
med teman som fantasy, science fiction eller superhjältar. Biblioteken skyltade med vårt
informationsmaterial om fantastik, och höll bland annat film- och spelkvällar, quiz, bokcirklar,
trollstavsworkshops och pyssel. Månaden avslutades med ett fantasy- och sci-fi-kalas på
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Stockholms stadsbibliotek där besökarna fick ta en selfie med en livs levande rosa stormtrooper,
göra sina egna trollformler, provsmaka Bertie Botts bönor och lära sig att packa ryggsäcken för
att överleva en zombie-attack tillsammans med Försvarsutbildarna. Syftet var att skapa
nyfikenhet, få fler att lära sig mer om fantastik och organisera sig kring sitt intresse.
Spellovet
Som vanligt hölls Spellovet under höstlovet, i år med en av de största spellovslådorna någonsin.
Medlemsföreningarna anordnade massor av aktiviteter som turneringar, mästerskap, spelcaféer,
nördkvällar, hantverksträffar, drop-in-rollspel och lajväventyr. Distriktet körde även
Spellovs-extravaganza med brädspelsknytis, fantastik-snack och animevisning på kansliet i
Kristineberg.
Politik och påverkan
Under hösten inleddes en kommunturné då distriktet träffade kultur- och fritidsdirektörer,
föreningsstrateger och fritidsgårdschefer hos kommunerna Stockholm, Nacka, Sundbyberg,
Järfälla, Huddinge, Botkyrka och Solna. Syftet var delvis att kartlägga och jämföra hur
kommunerna arbetar och tänker kring spelkultur och ungdomsfrågor idag, men framför allt för
att informera om Sverok och medlemsföreningarnas verksamhet och behov. Mötena var mycket
uppskattade och förhoppningen är att det ska leda till mer samarbeten under kommande år.
Distriktet har även träffat Stockholms läns landsting och Föreningen Storstockholms kultur- och
fritidschefer för att diskutera Spelens hus.
Spelens hus
I slutet av året beviljade Stockholms läns landsting distriktet 150 000 kronor för en förstudie av
ett spelkulturhus i Stockholm. Möten har hållits med Stockholms stad och andra kommuner för
att diskutera passande lokaler och samarbeten. Arbetet har nu tagit ordentlig fart och kommer
att fortsätta under 2018.
Föreningsstöd
Distriktets föreningskonsulenter har under året kommit igång ordentligt och stöttat föreningar i
allt från marknadsföringshjälp till rådgivning om jämlikhetsarbete, lokaler, bidrag och
styrelsearbete. Fokus har också legat på att få fler föreningar att använda sig av konsulenterna
och de andra föreningsstöd som finns, samt nå föreningar som tidigare haft ganska liten kontakt
med distriktet. Konsulenterna har fått många förmedlingsuppdrag från företag, organisationer,
media och privatpersoner som av olika anledningar vill komma i kontakt med våra
medlemsföreningar och utövare. Det är roligt att se ett så brett intresse för spelhobbyn.
Projektbidraget fortsätter att stödja och utveckla föreningar ekonomiskt. Distriktet har även
fortsatt med utskick av information och tips via nyhetsbrev och Facebook.
Kansliet i Kristineberg
Lokalen har uppgraderats med bland annat nya möbler och teknik. Även tryckverkstan har
förbättrats och en hbtq-hörna med pride-material inrättats. Under hösten satte
bostadsrättsföreningen med kort varsel igång ett stambyte som påverkade tillgången till lokalen.
Som kompensation fick vi en halv månads hyresreduktion och en rejäl, välbehövlig storstädning.
Såväl föreningarnas verksamhet och öppna aktiviteter som distriktets arrangemang har fortsatt
som vanligt. Bland annat har distriktet arrangerat grillkväll, hjälp-med-rapporteringsträff,
uppesittarkväll inför riksmötet samt onsdagsmiddagar som dock avtog under det senare
halvåret.
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Gotland
Under sommaren träffade distriktet Region Gotland för att diskutera samarbeten och möjligheter
till bidrag. Då Gotland beslutat att lägga ner sin kultur- och fritidsförvaltning skrev vi även ett
remissvar om möjliga konsekvenser av detta. Distriktet deltog på WisCon i oktober och under
Almedalens mångfaldsparad i juli. Många Gotlandsföreningar genomförde aktiviteter under
bland annat Spellovet och Fantastikens månad. Konsulenterna träffade också Studiefrämjandet
Gotland för att sätta igång ett närmare samarbete. Styrelsen beslutade att använda namnet
“Sverok Stockholm-Gotland” i de breda kommunikationskanalerna som facebook, hemsida och
nyhetsbrev, för att visa att verksamheten spänner sig från Stockholm till Gotland. Detta med
anledning av att det hittills inte har varit tydligt att även Gotland inkluderas i verksamheten.
Styrelsen vill att gotlänningarna ska känna sig mer inkluderade och skapa tydlighet kring varför vi
även kommunicerar nyheter och information om Gotland. Exempelvis deltar distriktet på
gotländska evenemang, arrangerar Fantastikens månad med även gotländska bibliotek, söker
medel från och driver påverkansarbete gentemot Region Gotland, samt stöttar föreningar även
på Gotland. I annan kommunikation som endast rör Stockholm samt i formella dokument
används endast Sverok Stockholm.
Tjänstepersoner
Mikaela Sundin 100%
Caroline Brorson 50% (tjänstledig f o m juni 2017)
Felicia Wassberg 50% (t o m juni 2017)
Styrelse
Malin Klein (ordförande)
Michael Arenander (kassör)
Henrik Jelača (sekreterare)
Jens Bergenholtz
Daniel Hamberg
Alex Lithander
Sanna Ramén
Vincent Rankila
Simon Sang-Wahlstedt
Valberedning
Tommy Johansson
Gabrielle de Bourg
Revisorer
Johan Rönnkvist (auktoriserad revisor från PwC)
Agnes Ambrosiani (förtroendevald revisor)
Jakob Bajrami (ersättare till förtroendevald revisor)
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§6.2

Ekonomisk berättelse

Balans- och resultatrapport finns att läsa på följande länk:
https://drive.google.com/file/d/13gpJGlsfekmbpLCP2yDQYDUf3a_KKeBI/view?usp=sharing
Pengarna på föreningens konto den 31 december 2017 var 693 992 kronor.
Under 2017 har mycket resurser investerats på regionala föreningskonsulenter (RFK) för att
skapa nya möjligheter för Sverok Stockholm att utöka sin verksamhet. Projektet Spelens hus har
desutom investerats i, arbetats på och drivits fram med lovande resultat och har även givit
upphov till ytterligare stöd för fortsatt bedrift av projektet. Under 2017 har en stor mängd
projektansökningar tagits emot. Då projektbidragets budget för år 2016 fick ett stort överskott
över årsskiftet så betraktades tidiga projektbidragsansökningar under 2017 som utgifter som
kunde täckas med föregående års överskott.
Kostnaden för anställda RFK:er låg på 200% arbetstid men då endast §150% arbetstid fylldes
under 2017 så dras den saknade arbetstidens kostnad av från anställningen för RFK:er under
2018 istället.
Budgeten för Pride hamnade på en högre summa än förväntat då en högre flakhyra under 2017
blev det enda alternativet, samt att föreningen QueerNördarna tog på sig att anordna många
aktiviteter i samband med veckan. Vi har redan nu bokat ett billigare flak till augusti 2018.
Majoriteten av budgetposterna spräcktes ej samtidigt som några få poster gav upphov till större
utgifter i samband med investeringar som gjordes. Utfallet för 2017 blev därför högre än den
planerade budgeten för 2017 men tillför stora möjligheter för minskade utgifter för kommande
år.

Utgifter 2017 mot budget
Budget

Utfall

2000

0

29000

35898.64

234000

235583

El

15000

15308.09

Hyra
Tryckmaskiner

46080

61101

Styrelsearbete

10000

34897

Telefoni

1000

905

Försäkring

4000

5066

Årsmöte

4750

4750

Valberedningen

6000

605

Revision

50000

51932

Utbildning

29500

11571.7

Onsdagsmiddagar

14000

14000

Medlemskap
Kansliet
Hyra Kansliet
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Ekonomistöd

0

0

Kommunikation

9000

6860

IT-Gruppen

1000

1000

50000

77000

825000

900000

18000

0

5000

0

Stockholms Slag

20000

6000

Avskr inv.

15000

14916

Förutb. Int (riso)

0

0

Saknade underlag

0

0

Avskrivning
saknade kvitton
2015

0

0

Bankkostnader

0

1609.5

Dröjsmålsräntor
mm.

0

780

10950

19597.45

Lajvområdesgrupp

5000

0

Gotland

5000

5000

50000

0

1459280

1504380

Projektbidrag
Personal för
distriktsadministr
ation och
föreningsutveckli
ng
Mentorsnätverk
AG: Pepp

Pride

Marknadskonsult
Summa:

§6.3

Revisionsberättelse

Årsbokslutet och revisionsberättelsen finns att läsa på följande länk:
https://drive.google.com/file/d/1TPLHVCM7XMftw3f73sPekcD2OC76HJU8/view?usp=sharing
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§7

Motioner och propositioner

§7.1
Motion 1: Ändring av stadga §5
Från avgående styrelse:
§5 Har redan motionerats om ändring för årsmötet 2017 av Jenna Yeung och röstades igenom
med ⅔ majoritet. Motionen behöver åter igen röstas igenom utan ändringar för att den skall
läggas till stadgarna.
Nuvarande stadga lyder:
§ 5 Distriktet är religiöst och politiskt obundet.
Vi yrkar ATT §5 ändras till följande:
§ 5 Distriktet är religiöst och partipolitiskt obundet

§7.2
Motion 2: Ändring av stadga §1
Från avgående styrelse:
Vi vill att distriktets namn skall bytas från “Sverok Stockholm” till “Sverok Stockholm-Gotland”
Vi motionerar om att namnet skall bytas och det kommer behöva ett likalydande beslut två år i
rad. Stadga 70 förhindrar oss från att ta ett beslut och ändra namn på organisationen på ett
årsmöte. Se nedan hur stadga 70 skyddar stadga 1:
§ 70 Vid ändring i paragraferna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
och 78 (1-8, 65-78) krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels (2/3) majoritet av två (2)
på varandra följande ordinarie årsmöten.
Nuvarande stadga lyder:
§ 1 Organisationens namn är Sverok Stockholm.
Vi yrkar ATT §1 ändras till följande:
§ 1 Organisationens namn är Sverok Stockholm-Gotland.

§7.3
Motion 3: Ändring av stadga §2
Fån avgående styrelse:
Förbundet Sverok bytte namn ett tag sen från Sveriges roll- och konfliktspelsförbund till Sverok.
Vi vill återspegla i stadgarna att vi faktiskt är del av Sverok och inte ett förbund som inte längre
existerar.
Nuvarande stadga lyder:
§2 S
 verok Stockholm är en regional sammanslutning av föreningar inom Sveriges roll- och
konfliktspelsförbund (Sverok).
Vi yrkar ATT §2 ändras till följande:
§2 S
 verok Stockholm-Gotland är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok.
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§7.4
Motion 4: Ändring av stadga §6
Från avgående styrelse:
Vi vill förtydliga att vi likvärdigt stödjer alla sveroks verksamhetsgrenar och inte särbehandlar
vissa verksamhetsgrenar. Därför så föreslår vi följande stadgeändring:
Nuvarande stadga lyder:
§ 6 Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och kulturverksamhet främja intresset för
sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel.
Vi yrkar ATT §6 ändras till följande:
§ 6 Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och kulturverksamhet främja spelhobbyn

§7.5

Motion 5: Ändring av stadga §24

Från avgående styrelse:
För att undvika problem vid mindre antal kandiderade till distriktsstyrelsen vill vi ge möjligheten
till framtida styrelser att inneha mer flexibilitet av antalet ledamöter. Utöver denna ändring sker
avgörande beslut av exakt antal ledamöter under framtida distriktsårsmöten.
Nuvarande stadga lyder:
§ 24 Styrelsen skall utöver distriktets ordförande och kassör bestå av fem (5) till sju (7) ledamöter.
Vi yrkar ATT §24 ändras till följande:
§ 24 Styrelsen skall utöver distriktets ordförande och kassör bestå av tre (3) till sju (7) ledamöter.

§7.6 Motion 6: Ändring av stadga §25
Från avgående styrelse:
Under detta mandat har styrelsen stött på problem avbeslutsmässig mötesnärvaro, fysisk liksom
digital. Vi vill underlätta för framtida distriktsstyrelser arbete när dem ska fastställa beslut.
Nuvarande stadga lyder:
§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och mer än hälften,
däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande.
Vi yrkar ATT §25 ändras till följande:
§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelsemedlemmar är kallade och mer än hälften är
närvarande.
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§7.7 Motion 7: Ändring av stadga §65
Från avgående styrelse:
Vi vill inte att någon inom valberedning samtidigt sitter i distriktsstyrelsen då det kan uppstå
intressekonflikt.
Nuvarande stadga lyder:
§ 65 Valbar till valberedare är straffmyndig person som inte är invald i distriktets styrelse.
Vi yrkar ATT §65 ändras till följande:
§ 65 Valbar till valberedare är person som inte är invald i distriktets styrelse.
§7.8 Motion 8: Ändring av stadga §13
Från avgående styrelse:
§13 kan uppfattas som otydlig och svår att förstå. Därför skulle vi vilja målgruppsanpassa
formuleringen på dessa då det blir enklare att förstå sig på dessa utan att ändra dess innebörd.
Utöver det vill vi justera innehållet så det är tydligt att medlemsföreningarna har en skyldighet att
rapportera mot förbundet och inte direkt till distriktets styrelse.
Nuvarande stadga lyder:
§ 13 Det åligger medlemsförening att hålla distriktets styrelse underrättat om sin styrelses
sammansättning, sitt medlemsantal och sina stadgar.
Vi yrkar ATT §13 ändras till följande:
§ 13 Medlemsföreningar har som skyldighet att hålla Sverok underrättat om sin styrelses
sammansättning, sitt medlemsantal och sina stadgar genom förbundets rapporteringssystem
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§7.9 Motion 9: Förtydligande av stadgar §11, §12, §31 & §32
Från avgående styrelse:
En del av distriktets stadgar kan uppfattas som otydliga och svåra att förstå. Därför skulle vi vilja
målgruppsanpassa formuleringen på dessa då det blir enklare att förstå sig på dessa utan att
ändra dess innebörd.
Stadgarna i fråga är §11, §12, §31 & §32. Ingen av dessa stadgar har extra skydd av §70 och denna
motion kan träda direkt i effekt om den röstas igenom.
Nuvarande stadgar lyder:
§ 11 Förening som är upptagen medlem i Sverok och har sitt säte inom distriktets
verksamhetsområde är medlemsförening i distriktet.
§ 12 Det åligger medlemsförening att föra register över sina föreningsmedlemmar och ta ut
medlemsavgift av dessa.
§ 31 Det åligger styrelsen att betrakta lagd verksamhetsplan och budget som den enda grunden
för distriktets centrala verksamhet och distriktsårsmötets uttalade vilja.
§ 32 Det åligger styrelsen att garantera tillgängligheten till distriktets dokumentation för
medlemsförening.
Vi yrkar ATT §11, §12, §31 & §32 ändras till följande:
§ 11 Förening som är medlem i Sverok och har sitt säte inom distriktets verksamhetsområde är
medlemsförening i distriktet.
§ 12 Medlemsföreningar har som skyldighet att föra register över sina föreningsmedlemmar och
ta ut medlemsavgift av dessa.
§ 31 Styrelsen har som skyldighet att betrakta lagd verksamhetsplan och budget som den enda
grunden för distriktets centrala verksamhet och distriktsårsmötets uttalade vilja.
§ 32 Styrelsen har som skyldighet att garantera tillgängligheten till distriktets dokumentation för
medlemsförening.
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§8

Verksamhetsplan 2018

Sverok Stockholm tar fram verktyg, medel och plattformar för att våra medlemsföreningar ska
kunna driva sin verksamhet. Tillsammans främjar vi spelhobbyn och spelkulturen inom
Stockholms län och på Gotland, och arbetar för att fler barn och unga ska ta plats inom
föreningslivet.

Föreningsstöd
Sverok Stockholm har en föreningskonsulent på heltid som fungerar rådgivande och stöttar
föreningar kring föreningsfrågor, demokrati, jämlikhet, styrelsearbete, ledarskap, arrangemang,
marknadsföring med mera. Konsulenten stöttar även styrelsen med distriktets administration,
kommunikation, påverkansarbete och projekt.
Distriktet avsätter en stor del av budgeten för projektbidrag som medlemsföreningar kan söka
för att genomföra projekt och arrangemang. Det finns utrymme för både små och stora projekt,
men målet är att bidraget ska räcka till så många som möjligt. För att bli mer tillgängligt och
skapa en jämnare fördelning över året ska policyn för projektbidrag uppdateras och exempelvis
innehålla ett antal ansökningsperioder med datum för sista ansökningsdag och besked.
Ett av årets största projekt är arbetet för ett Spelens hus Stockholm som nu kan intensifieras tack
vare de medel på 150 000 kronor som distriktet erhållit från Stockholms läns landsting för att
genomföra en förstudie. Målet är Stockholms första centrum för spelkultur och en naturlig
mötesplats för alla föreningar, men även nya nyfikna och spelkulturintresserade. I distriktets
nuvarande lokal i Kristineberg pågår som vanligt föreningsaktivitet och arrangemang för utbyten
och nätverkande.

Arrangemang
Sverok <
 3 Studiefrämjandet – vårt samarbete kring utåtriktade föreläsningar och workshops med
aktuella teman fortsätter. Samarbetet inkluderar numera även andra aktörer för att nå ut i fler
nätverk.
Den läs- och skrivfrämjande satsningen Fantastikens månad i november genomfördes för första
gången under 2017 och blev en succé. Målet att växa ännu mer till 2018. Tillsammans med
bibliotek hålls massor av aktiviteter med teman som fantasy, science fiction och superhjältar.
Samarbetet gör även att bibliotek och föreningar knyts ihop och kan skapa verksamhet
tillsammans under hela året, och får fler att intressera sig för fantastik och organisering.
Distriktet medverkar i Spellovet – Sveriges största spelhändelse. De anmälda föreningarna får en
spellovslåda med sponsrat innehåll och arrangerar spelkvällar, cosplaytävlingar, turneringar, LAN
och mycket annat.
Det blir en vecka fullspäckad med aktiviteter under Stockholm Pride. Bland annat
hbtq+-konventet QueerCon tillsammans med föreningen QueerNördarna, samt deltagande i
paraden där vi hoppas vinna årets ekipage för fjärde året i rad. Distriktet planerar även att vara
med på Gotland Pride.
Distriktet medverkar även på andra evenemang som till exempel We Are Sthlm och Wiscon.
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Distriktet i stort
Bland distriktets kommunikationskanaler finns hemsida, nyhetsbrev och sociala medier. Dessa
utvecklas ständigt för att nå och tilltala så många som möjligt av befintliga och potentiella
medlemmar. Under 2018 görs särskilda kommunikationssatsningar i sociala medier för bättre
spridning av medlemsföreningarnas verksamhet, för att nå fler och skapa mer riktat innehåll till
specifika målgrupper.
Sverok Stockholm, dess medlemsföreningar och spelkulturen påverkas av politik såväl nationellt
som regionalt och lokalt. För att förbättra förutsättningarna för en stark och inkluderande
spelhobby och spelkultur behöver påverkansarbete bedrivas. Vi kommer under året att fortsätta
vårt arbete för att utöka samarbetet med Stockholms läns alla kommuner och dess
kulturverksamheter.
Vårt jämlikhetsarbete pågår ständigt, och vi vill under året särskilt fokusera på hur personer med
normbrytande funktionalitet kan få ut mer av verksamheten, inte minst i lokalen i Kristineberg.
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§9

Budget 2018

§9.1

Styrelsens förslag på medlemsavgift

Styrelsen yrkar att

§9.2

fastställa medlemsavgiften till 0 kronor.

Styrelsens förslag på budget

Intäkter

Budget 2018

Landstingsstöd
Projektstöd kommuner
Hyra och övriga intäkter

800 000
5 000
5 000

Summa:

810 000

Kostnader
Lokal
Styrelse
Årsmöte
Interna arrangemang
Externa arrangemang
Kommunikation
Gotland/Almedalen
Pride
Försäkringar
Projektbidrag
Personal
Revision och ekonomi
Spelens hus

300 000
20 000
5 000
10 000
20 000
5 000
15 000
30 000
5 000
60 000
280 000
50 000
150 000

Summa:

950 000

Nedan följer förklaringar till vissa intäkter och kostnader:
Intäkt – Projektstöd kommuner
Bidrag vi planerar att söka för exempelvis Fantastikens månad.
Intäkt – Hyra och övriga intäkter
Intäkter vi planerar att få in för uthyrning av kansliet i Kristineberg samt tryckverkstaden.
Kostnad – Lokal
Här ingår hyra och andra kostnader för kansliet i Kristineberg, samt tryckverkstaden och
it-gruppen.
Kostnad – Styrelse
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Förtäring under styrelsemöten, resor och kostnader för slag.
Kostnad – Interna arrangemang
Till exempel kostnader för aktiviteter på kansliet i Kristineberg, som exempelvis
onsdagsmiddagar.
Kostnad – Externa arrangemang
Till exempel kostnader för Spelkultur <3 Folkbildning och närvaro på mässor/festivaler.
Kostnad – Pride
Flak, ekipageavgift och bidrag/ersättning till QueerNördarna/QueerCon.
Kostnad – Projektbidrag
Kostnaden är tänkt att delas upp i 15 000 per kvartal.
Kostnad – Personal
Kostnaden är vanligtvis 540 000 per konsulent och år, men på grund av en tjänstledighet under
2017 får vi 260 000 kronors avdrag/rabatt i år.
Kostnad – Spelens hus
150 000 kronor för en förstudie erhölls i december 2017 och används under 2018.
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§10

Fastställande av antal ledamöter

Sverok Stockholms styrelse yrkar på
att fastställa antal ledamöter i styrelsen 2018 till sju samt en suppleant.

§11

Företroendeval 2018

§11.1

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse

I valberedningens förslag till styrelse har vi tänkt på att blanda nya själar tillsammans med folk
som redan har erfarenhet av Sverok Stockholm-Gotlands styrelsearbete, vi har även fokuserat på
olika hobbyverksamheter och olika spetskompetenser. Vi har slutligen efter en dialog med 2017
års styrelse valt att ha med en suppleant i vårt förslag.
Ordförande:
Henrik Jelača (nyval)
Kassör:
Michael Lönn (nyval)
Ledamöter:
Alex Lithander (omval)
Sam Schönbeck (nyval)
Lucy Jonsson (nyval)
Daniel Hamberg Andersson (omval)
Suss Ramén (omval)
Suppleant: Setareh Paknia (nyval)
Kandidater utanför valberedningens förslag:
Christian Cordéus (ledamot/kassör)
Christian Schrewelius Viklund (ledamot)
Jens Bergenholtz (ledamot)
Jens Hellström (ledamot)
Marcus Storkamp (ledamot)
Michael Lönn (ledamot/revisor)
Nils Korsfeldt (ledamot)
Rasmus Storkamp (ledamot/valberedning)
Sam Schönbeck (revisor)
Setareh Paknia (ledamot)
Suss Ramén (ordförande)
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Valberedningens förslag till valberedning
I valet av valberedning 2018 har vi tittat på personer med stora och skilda kontaktnät som
sträcker sig över olika hobbyverksamheter. Vi har även tittat på erfarenheten hos valberedare
och fått valberedningen att växa med en person.
Sammankallande:
Gabrielle de Bourg (omval)
Valberedning:
Tommy Johansson (omval)
Jens Bergenholtz (nyval)

Valberedningens förslag till revisorer
I valet av revisorer för 2018 har valberedningen fokuserat på personer med gedigen erfarenhet
av styrelsearbete för att effektivt kunna granska styrelsens arbete.
Förtoendevald revisor:
Rasmus Storkamp (nyval)
Förtroendevald revisorsersättare:
Christian Cordéus (nyval)
De ekonomiska revisorerna är som tidigare Johan Rönnkvist från PwC och hans ersättare.

§12

Stadgar

Länk till stadgarna på Sverok Stockholms hemsida:
http://stockholm.sverok.se/distriktet/stadgar/
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