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Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm
Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik,
Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli Henriksson.
Gäster: Gabriella Rehbinder, Nicklas Nilsson, Felicia ”kotte” Wassberg, Ola Thews.

Dagordning:
1.1

Mötets öppnande

1.2

Val av mötesordförande

1.3

Val av mötessekreterare

1.4

Val av justerare

1.5

Mötets behörighet

1.6

Fastställande av dagordningen

1.7

Föregående mötesprotokoll

2.

Rapporter

2.1

Inkommen post

2.2

Inslaget

2.3

Boxgames

2.4

Stockholms spelkonvent

2.5

Ekonomisk rapport

3.

Beslut

3.1

Styrdokument för arbetsgrupper

3.2

Styrdokument för hantering av projektbidrag

3.3

MindMeister

3.4

Projektbidragsansökan: Vändpunkter

3.5

Distriktsmobil

3.6

Dymoskrivare

3.7

Ny BOE-blankett

3.8

Påverkansutbildning

3.9

Grafisk profil för distriktet

3.10

Avskrivning av lån: Stockholms Spelkonvent
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3.11

Distriktstidningen

3.12

Budget 2007

3.13

Projektbidragsansökan: Ödesväv

4.1

Syworkshop på kansliet

5.1

Övriga frågor

5.1.1

SMS-avisering

5.1.2

Reseersättning

5.2

Kommande möten

5.3

Mötets avslutande

1.1

Mötets öppnande

1.2

Val av mötesordförande
Nina Högberg väljs till mötesordförande.

1.3

Val av mötessekreterare
Anneli Henriksson väljs till mötessekreterare.

1.4

Val av justerare
Kristoffer Lindh väljs till justerare.

1.5

Mötets behörighet
Mötet förklaras behörigt.

1.6

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från möte 3 är ännu inte renskrivet, protokollet från möte 4 ligger ute för
justering.

2.1

Inkommen post
Ingenting av intresse.

2.2

Inslaget
(Se bilaga 1)
Rapporten läggs till handlingarna.

2.3

Boxgames
Frida Åhlvik avlägger muntlig rapport till styrelsen från projektgrupp Boxgames. Med
hänsyn till gruppens ingångna avtal med kommersiella aktörer förklaras rapporten
sekretessbelagd fram tills dess att projektet är avslutat.

2.4

Rapport: Stockholms spelkonvent
(Se bilaga 2)
Rapporten läggs till handlingarna.
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2.5

Ekonomisk rapport
Landstinget har sänkt det rörliga bidraget per medlem och gett oss 240tkr mindre än vad vi
budgeterat för. Därför kommer det att bli en del drastiska omfördelningar i budgeten.

3.1

Styrdokument för arbetsgrupper
(Se bilaga 3)
Styrelsen beslutar att anta styrdokumentet för arbetsgrupper.

3.2

Styrdokument för hantering av projektbidrag
Frågan bordläggs till nästa möte.

3.3

Beslut: Mindmeister
Styrelsen beslutar att det är okej att styrelseledamöter begär ersättning för betalning av
tjänsten MindMeister om man anser sig behöva det för sitt Sverokrelaterade arbete.

3.4

Beslut: Vändpunkter
Styrelsen beviljar projektet 10 000 kr, med motkravet att Fabel dessutom producerar en
guide till arrangerande av liknande arrangemang.

3.5

Beslut: Distriktsmobil
Nina får mandat att köpa en ny mobiltelefon för under 1000kr, samt teckna ett Tele2abonnemang med ett års bindningstid och föra över det gamla distriktsnumret.

3.6

Beslut: Dymoskrivare
Frida får mandat att köpa en dymoskrivare och märkband av den typen som finns i bilagan,
av valfri modell för max 500kr.

3.7

Beslut: Ny BOE-blankett
Styrelsen ger Petter mandat att bestämma vilken BOE-blankett som ska användas.

3.8

Beslut: Påverkansutbildning
Frågan om påverkansutbildning remitteras till förbundsstyrelsen.

3.9

Beslut: Grafisk profil för distriktet
Frågan bordläggs

3.10

Beslut: Avskrivning av lån till Stockholms Spelkonvent 2006
Kristoffer Lindh anmäler jäv.
Styrelsen beslutar att utbetala återstående summa av bidraget (12 500kr) till Stockholms
spelkonvent samt avskriva lånet.

3.11

Beslut: Distriktstidningen
Styrelsen beslutar att avsätta 200kr som gåva till föreningar som svarar på en fråga i nästa
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nummer av distriktstidningen.
3.12

Beslut: Budget
(Se bilaga 4)
Styrelsen beslutar att anta den temporära, reviderade budgeten som är anpassad till
distriktets ekonomiska situation. Nina uppdras informera om detta på forumet och i Zworq.

3.13

Beslut: Projektbidragsansökan: Ödesväv
Nicklas Nilsson besökte styrelsemötet och berättade om husbygget och om projektet.
Styrelsen avslår projektbidragsansökan.
Motivering: Vi anser att vi inte kan bevilja denna projektbidragsansökan. Summan är för
hög för att vi på något sätt ska kunna motivera det. Enhörningen vill dessutom inte göra
husen tillgängliga för andra än föreningens medlemmar, vilket vi inte tycker är okej och i
synnerhet inte eftersom Enhörningen inte är en av distriktets medlemsföreningar. Att betala
ut ett så stort projektbidrag till en förening från ett annat distrikt skulle också ge oss problem
då Stockholms läns landsting har för avsikt att pengarna ska gå till verksamhet inom länet.
Föreningen Enhörningen uppmanas istället kontakta Sverok Svealand, förbundet eller annan
nationell projektfond.

4.1

Diskussion: Syworkshop på kansliet
Gabriella Rehbinder var på plats för att diskutera beslutet om syworkshopen från förra
mötet. Hon uttrycker sitt missnöje för beslutet och styrelsen förklarar sin ståndpunkt.

5.1
Övriga frågor
5.1.1 SMS-avisering
Styrelsen beslutar att köpa in en SMS-aviseringstjänst av Petter Blombergs enskilda firma,
för att kunna avisera Begäran om ersättning via SMS. Kostnaden blir 1kr/BoE-blankett.
5.1.2 Reseersättning
John har varit i kontakt med vår revisor Kari Korpalainen angående reseersättning.
Kari anser att resor till styrelsemöten är lika med arbetsresor, och därför kan man inte få
ekonomisk ersättning för dem.
5.2

Kommande möte
Nästa möte kommer att hållas den 7:e juni.

5.3

Mötets avslutande
Nina Högberg förklarar mötet avslutat.
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Bilaga 1 – Rapport från inslaget
Av: Nina Högberg.
I helgen var jag, Frida, Petter, Tobias och Anneli på Inslaget på Åh Stiftsgård utanför Uddevalla.
Under slaget var vi på föreläsningar om ledarskap, mobbing, förbundskansliet och
förbundsdatabasen samt ett föredrag om internskämt och framtidsplaner i organisationen som hölls
av vår kära förbundsordförande Aimée Kreuger.
Desto mer intressant var all den tid vi ägnade åt att umgås och diskutera med varandra och med alla
andra som var där.
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Bilaga 2 – Slutrapport Stockholms Spelkonvent 2006

Projektrapport
Stockholms Spelkonvent 2006
Av: Tomas Lidholm, Konventsgeneral
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Bakgrund
2005 arrangerades för första gången på ett antal år ett spelkonvent i Stockholm. Det gick så pass bra
att intresset fanns att göra ytterligare ett konvent. Årets konvent arrangerades den 8-10 september
på Gärdesskolan i Stockholm. Detta dokument har som huvudsaklig uppgift att avrapportera till
Sverok Stockholm eftersom konventet har beviljats 25000 kr ur distriktets projektbidragsfond.
Dokumentet ska dessutom fungera som ett testamente över det gångna året.

Mål och resultat
Konventets målsättning kan formuleras på flera olika sätt, och delas enklast upp i olika delar för att
bli överskådligt.

Arrangemanget
Den absolut primära målsättningen var att konventet skulle bli av. Stockholms Spelkonvent är
fortfarande en väldigt ung företeelse och har därför mycket att göra innan man med säkerhet kan
säga att det blir av varje år. Dessutom så ansågs det som viktigt att konventet skulle arrangeras i
bättre lokaler än 2005. Framför allt kommunikationerna till 2005 års konvent var dåliga, och det var
något som arrangörsgruppen ville ändra på.
Resultat
De grundläggande kraven på konventet uppfylldes. Konventet arrangerades och dessutom i lokaler
som låg centralt i Stockholm.

Deltagare
2005 hade konventet 415 registrerade besökare och funktionärer. Årets grundläggande inställning
var att slå det. När det sedan blev klart att SM i Magic: the Gathering skulle hållas på SydCon och
inte Stockholms Spelkonvent skrevs förväntningarna ner och målsättningen ändrades till att få lika
många deltagare som 2005. Dessutom har konventet som målsättning att bli Stockholmarnas största
konvent, eftersom Lincon 2005 lockade fler stockholmare än vad Stockholms Spelkonvent gjorde.
Resultat
Enligt våra listor har 584 personer registrerat sig som medlemmar i samband med Stockholms
Spelkonvent, något som innebär att Stockholms Spelkonvent var Sveriges tredje största konvent
under 2006. Detta är ett resultat vi är mycket nöjda med, och som fastslår att det finns en vilja av att
gå på konvent i Stockholm. Dock är nog Lincon fortfarande populärast bland stockholmarna, något
vi vill ändra till 2007.
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Det öppna konventet
En av de stora målsättningarna var att ha så mycket öppet spelande och möjligheter att prova på nya
spel som möjligt. Stockholms Spelkonvent vill ha en profil att vara ett öppet konvent, där alla är
välkomna och kan prova nya saker
Resultat
Det är svårt att göra en kvantitativ resultatredovisning av en dylik målsättning. Dock är känslan som
många beskrivit att det var främst inom brädspelandet som möjligheten verkligen gavs. Detta är
något vi vill kunna förändra till nästa år.

Arrangörsgrupp
Efter 2005 var målsättningen att ha en fungerande arrangörsgrupp som skulle ta tag i konventet
tidigt. Nu blev det tyvärr inte så, utan arbetet med konventet startade egentligen först i maj, när en
ny konventsgeneral hade blivit utsedd. Målsättningen för 2006 var därför att bli bättre på den
punkten, och verkligen få en kontinuitet
Resultat
Kontinuiteten har redan burit frukt för Stockholms Spelkonvent. Arbetet pågår redan med att
förbereda 2007 års konvent, och en stor del av arbetsgruppen finns kvar. Detta kommer troligtvis att
innebära en mindre stressad situation för arrangörsgruppen.

Bygga upp kapital
Ett konvent är en riskabel affär. Man måste göra stora utgifter innan man får en enda inkomst. En
konventsförening måste därför ha ett eget kapital för att klara eventuella problem. Detta var också
en av huvudanledningarna till att vi sökte bidrag från Sverok Stockholm i år.
Resultat
Som sagts i målformuleringen, det är en riskabel bransch. Det är svårt att budgetera för alla
förutsättningar och konventet är fortfarande ungt och oerfaret. Därför blev resultatet inte som
önskat. För närvarande verkar det som att konventet kommer att landa på ett resultat på ungefär plus
minus noll. Målsättningen var att gå med lite vinst, men tyvärr klarade vi inte av det i år.
Anledningarna till utfallet diskuteras under ekonomi nedan.

Seminarier
För ett antal år sedan hade svenska konvent ofta en seminariedel. Detta är något som i stort sett helt
har försvunnit, och Stockholms Spelkonvent vill därför återta den traditionen, eftersom vi tror att
många spelare är intresserade av just detta. Därför beslutades att det under lördagen skulle vara ett
antal spelrelaterade seminarier, och personer med kunskaper i olika områden bjöds in. Det hölls
dessutom en paneldebatt om spelberoende.
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Resultat
Vi är mycket nöjda med seminarierna. Seminarierna hade alla mellan 20 och 30 åhörare, vilket
uppskattningsvis innebär totalt 100 deltagare, och det måste klassas som klart godkänt. Denna del
kommer att utvecklas till 2007, då vi också ska försöka göra mer reklam för just seminarierna.

Möjliggöra för yngre deltagare
För att göra det möjligt för yngre deltagare att kunna vara med på konventet hade vi en rabatterad
deltagaravgift för dem som var 14 år yngre, samt deras föräldrar.
Resultat
Medlemslistan visar att vi hade ca 60 deltagare som var 14 år eller yngre. Det är svårt att avgöra om
vi fick fler unga deltagare på grund av den billigare deltagaravgiften. Vi vill dock behålla den
möjligheten till kommande år.

Aktiviteter
Konventet 2006 hade i stort sett samma arrangemangskaraktär som föregående år. Det som inte
fanns med på programmet i år var dock SM i Magic: The Gathering, som stod för en betydande del
av deltagarantalet 2005. Dock hade konventet två stora Magic-turneringar som kompenserade delvis
för bortfallet av SM. Dessutom arrangerades SM i Caylus och Ticket to Ride, det senare för andra
året i rad. Generellt sett så ökade antalet aktiviteter, med fler rollspelsscenarion och deltagare, större
brädspelsbar och fler figurspelsarrangemang. Vi hoppas att kunna utveckla aktiviteterna ännu mer
till 2007, för att göra konventet till något som ska locka så många olika typer av spelare som
möjligt.

Ledningsgruppen 2006
Konventets arrangörer bestod 2006 av en arrangörsgrupp sammansatt av föreningsaktiva från ett
flertal olika Stockholmsföreningar och erfarna arrangörer med stark hobbyanknytning.
General:
Vice General
Ekonomi:
Marknadsföring:
Reception:
Anmälningar:
Personal:
Lokal:
Kiosk:
Logistik:
Säkerhet:
Arrangemang:

Tomas Lidholm
Maria Högberg
Johan Groth
Dan Algstrand
Hanna Jonsson
David Karlsson
Tove Gillbring
Johannes Steen
Stefan Ullgren
Martin Grape
Louis Dubois
Anders Gillbring
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Christian Johansson
Kristoffer Lindh
David Skogsberg

Det fortsatta arbetet
Framtiden för Stockholms Spelkonvent ser relativt ljus ut. Trots att vi tappade vårt i särklass största
arrangemang till i år klarade vi av att växa. Arbetet har redan kommit igång inför 2007 och en
kärntrupp av organisationen kvarstår. Vi för diskussioner med olika aktörer om att hitta vettiga
lokaler till bra priser. Generellt sett kan man säga att förberedelserna har kommit lika långt nu inför
2007 som de hade gjort i juni i år inför årets konvent. Vi siktar därför på att kunna höja kvaliteten
avsevärt.
Ett flertal personer har valt att hjälpa till att arrangera konventet 2007. Viktigt för kontinuiteten är
att en del av de tyngre posterna, som general och kassör, har valt att stanna kvar. Detta gör att vi
kan göra ett mer grundligt arbete för att reda ut de frågetecken som har rests av de två konvent som
har arrangerats. Att redan nu ha en konventsgeneral innebär en oerhörd arbetsro för arbetsgruppen,
som har en person som driver organisationen, och ser till att hålla liv i konventet. I jämförelse kan
sägas att generalen tillträdde i 2006 års organisation så sent som i maj i år. Detta, och de
erfarenheter vi samlat på oss, innebär att vi kommer komma betydligt mer förberedda inför nästa
konvent.

Ekonomi
Att arrangera ett konvent är som nämnts ovan en ekonomiskt ganska klurig uppgift. Man drar på sig
större delen av sina utgifter innan man vet vilka inkomster man kommer att ha. Detta gör också att
ett av delmålen med årets konvent var att bygga vidare på det kapital vi hade. Detta är också det
enda delmål vi inte kunde leva upp till. Orsakerna till detta är många, och inte alltid lätta att reda ut,
men en av de stora uppgifterna som vi sitter med nu är att få ordning på just konventets utgifter.
Generellt sett kan man säga att Stockholms Spelkonvent har tre stora utgiftsposter: lokalen,
funktionärerna och marknadsföring. Tillsammans utgör dessa utgifter ca 60% av bruttointäkterna.
När vi har gått igenom våra kostnader så ser vi att den utgiftspost som är lättast att påverka är
marknadsföringen. Där gjorde vi en del misstag i år, och lät kanske kostnaderna löpa lite för fritt.
Ett hårdare grepp kommer att tas där inför nästa år. Man kan, förutom att föra argument kring
marknadsföringskostnader, även säga att kostnade för funktionärer är relativt hög. Detta är ett
knepigt problem, för en funktionär måste få kosta pengar. En glad funktionär gör ett bra jobb och
kommer vilja komma tillbaka och jobba igen. Det är något vi behöver. Att minska utgifterna för
funktionärerna skulle innebära en betydligt större förlust i humankapital, något som vi är minst lika
beroende av. En intressant iakttagelse här är dock att mängden funktionärer inte kommer att öka i
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proportion till mängden besökare. Vi tror inte att vi kommer behöva särskilt många fler funktionärer
för att driva ett konvent av nästan dubbla storleken. Detta innebär att om vi klarar av att växa så
kommer kostnaden för funktionärer att gradvis minska i förhållande till omsättningen.
Dessutom så ska vi se över inköp av promomaterial, som tröjor och muggar. Tanken är att
promomaterial ska visa ett nollresultat men i år blev framför allt tröjorna ven ren förlustaffär.
Bifogat till detta dokument är en översikt över ekonomin som den är i nuläget.

Slutsatser
Många saker kan förbättras i organisationen, men ju mer man går igenom, desto mer inser man att det i stort
sett alltid handlar om en och samma fråga som påverkar arbetet. Man måste se till att börja arbeta i tid. Som
en ung organisation utan direkt kontinuitet så är detta svårt, men med den erfarenhet som nu finns är det
betydligt lättare. Vi ligger redan mer än ett halvår före 2006 års konvent när det gäller förberedelserna för
2007. Vi har i stort sett redan spikat en lokal, något som vi inte gjorde förrän i slutet av juni i år. Vi har
arbetsro på ett helt annat sätt, och detta påverkar de andra sakerna som måste göras. Allt pekar på att vi kan
göra ett ännu bättre konvent 2007.
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Bilaga 3 – Styrdokument för arbetsgrupper

Styrdokument - Hantering av arbetsgrupper
Detta dokument är framtaget och godkänt av Sverok Stockholms Styrelse på ett ordinarie
styrelsemöte den 15 maj 2007. Dokumentet är till för att vägleta styrelsen i hantering, diskussioner
och beslut kring arbetsgrupper. Dokumentet ska hanteras och användas som ett styrdokument och
som en handledning och inget annat.

Vad är en arbetsgrupp?
En arbetsgrupp består at ett antal personer som sköter en funktion åt distriktet direkt under
styrelsen. Ofta har arbetsgruppen mandat att besluta i vissa frågor och ibland även en egen budget
att röra sig med.
Det är styrelsen som beslutar vilka arbetsgrupper som behövs och som ska finnas. Styrelsen beslutar
också vilket mandat och vilken budget respektive grupp får.

Arbetsgrupp vs. Projektgrupp
Arbetsgrupper sköter fortlöpande arbete. Om en uppgift är temporär och bara behövs under en
begränsad tidsperiod ska inte en arbetsgrupp tillsättas. Det är dock inget som förhindrar att en
projektgrupp sköts på samma premisser som en arbetsgrupp, ibland är detta nödvändigt då
projektgrupper kan finnas relativt länge.

Att tillsätta en arbetsgrupp
Det finns två olika lägen då styrelsen kan behöva tillsätta en arbetsgrupp. Antingen ser styrelsen ett
behov av en arbetsgrupp innom ett visst område eller så ser medlemmarna detta behov och
informerar styrelsen om detta.

När behövs en arbetsgrupp?
När en funktion i distriktet inte sköts som den borde eller när en funktion kunde förbättras eller
skötas bättre – då behövs en arbetsgrupp.

Vad ska arbetsgruppen göra?
Arbetsgruppen ska sköta en specifika funktion och se till att den fungerar som den borde. Hur
funktionen bör fungera ska styrelsen komma fram till i sammarbete med arbetsgruppen.
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Arbetsgruppens funktion bör dokumenteras i ett styrdokument som sedan blir en bra vägledning för
arbetsgruppen i dess arbete.

Vem ansvarar för arbetsgruppen?
Styrelsen ska utse en ansvarig för varje arbetsgrupp. Detta bör ske i samråd med hela
arbetsgruppen. Ansvarig för en arbetsgrupp bör inte vara en ledamot i styrelsen då detta belastar
denna ledamot för mycket.
Utöver ansvarig för arbetsgruppen ska styrelsen tillsätta en kontaktperson som håller en stadig
kontakt med arbetsgruppen. Kontaktpersonen ska vara en ledamot i styrelsen. Denna kontaktperson
ska inte vara med i arbetsgruppen utan endast agera kontaktperson. Kontaktpersonen behöver inte
vara med på arbetsgruppens alla möten men bör hålla sig underrättad om vad som händer i
arbetsgruppen för att kunna rapportera detta till styrelsen.

Det fortlöpande arbetet
Hela idéen med en arbetsgrupp är att den ska sköta en funktion i distriktet och oftast behövs dessa
arbetsgrupper för att avlasta styrelsen. Av just denna anledning bör det fortlöpande arbetet i
arbetsgrupperna inte störa styrelsen.

Frågor till styrelsen
Om arbetsgruppen har en fråga till styrelsen ska denna fråga gå genom kontaktpersonen för just den
arbetsgruppen. Detta är för att inte belasta övriga styrelsen i onödan.

Stora beslut
Om arbetsgruppen vill ta ett beslut som går utöver dess mandat ska detta beslut tas av styrelsen. På
det möte där denna fråga ska tas upp bör en representant från arbetsgruppen närvara. Det är
styrelsens kontaktperson för den arbetsgruppen som ska göra det föregående arbetet och lägga fram
ett förslag för mötet i samarbete med arbetsgruppen.

Kontroll
Kontaktpersonen i styrelsen bör under det fortlöpande arbetet se till att kontrolera det arbete som
arbetsgruppen gör för att se till att allt sköts som det ska. Kontaktpersonen bör också vara ett stöd och peppa
arbetsgruppen att nå sina mål och sköta sin uppgift.
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Rapportering
Styrelsens kontaktperson ska på varje möte rapportera vad arbetsgruppen åtakommit sedan seaste
mötet. Bäst är om arbetsgruppen sjävla kan avlägga denna rapport skriftligt eller muntligt till varje
styrelsemöte.

Att avsätta en arbetsgrupp
När en arbetsgrupp inte längre fyller en funktion i distriktet ska denna avsättas.

När ska arbetsgrupper avsättas?
Om styrelsen eller någon annan uppmärksammar att en arbetsgrupp inte längre fyller en funktion
ska denna arbetsgrupp avsättas.
Om arbetsgruppen fortfarande fyller en funktion men inte klarar av att utföra arbetet ska denna inte
avsättas utan snarare ses över och struktureras om.

Vad innebär det att avsätta en arbetsgrupp?
När en arbetsgrupp avsätts förlorar gruppen sitt mandat och sin budget och kan inte längre utföra
sitt arbete.
Om styrelsen tror att arbetsgruppen kommer tillsättas snart igen kan styrelsen förklara gruppen
vilande. Detta inebär ingen skillnad utan förtydligar bara att gruppen snart kommer tillsättas igen.
Styrelsen bör inte förklara en arbetsgrupp vilande om man inte har för avsikt att återuppta
arbetgrupppen igen.

Förbered för framtiden
Styrelsen ska se till att arbetsgruppens alla dokument och tillgångar förvaras säkert utifall gruppen
skulle återupptas igen. Alla styrdokument och andra resurser ska förvaras. Om resurser i
arbetsgruppen är till nytta för någon annan funktion i distriktet bör den resursen flyttas dit den kan
användas.

Avslutande ord
Det här dokumentet bör ständigt förändras och förbättras. Varje gång styrelsen eller någon annan uppfattar
att något saknas i detta dokument bör det ses över och förnyas. Ständigt kommer nya krav och insikter läggas
till och styrdokumentet kommer bli mer komplett.
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Bilaga 4 – Budget
Arbetsbudget för 2007
Intäkter
Landstingsbidrag 960 tkr (1200 tkr)
Summa intäkter 960 tkr (1200 tkr)
Utgifter
Kansli
Hyra 180 tkr
Flytt 5 tkr (100 tkr)
Förvaltning 30 tkr (10 tkr)
Tryckverkstad
Riso 110 tkr
Förbrukningsmateriel 130 tkr
Maskinunderhåll 30 tkr
Administration
Styrelsens arbete 30 tkr
Porto 10 tkr (40 tkr)
Årsmöte och bokslut 30 tkr
Telefon 10 tkr
Valberedning 7 tkr
Ideell revision 3 tkr
Hemsida 5 tkr
Verksamhet
Aktivitetsfond 100 tkr (150 tkr)
Lokalbidrag 30 tkr (50 tkr)
Evenemangsresor 30 tkr
08-nytt 70 tkr (75 tkr)
Styrelseprojekt 20 tkr (30 tkr)
Riktat stöd 0 tkr (20 tkr)
Motionsrelaterade nycklar
Distriktskonferens 30 tkr
Organisationsutveckling 7 tkr
Övrigt
Fondering 0 tkr (60 tkr)
Övrigr 15 tkr
Summa utgifter 917 tkr (1152 tkr)
Resultat 43 tkr (48 tkr)
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