Protokoll från ordinarie årsmöte
Sverok Stockholm 2006-04-09
1. Mötets öppnande (kl 13:18)
Ordförande Marcin Kucharski gick igenom praktiska detaljer och mötesformalia samt förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes och uppdateras löpande. (Bilaga 1)

3. Mötets behörighet
Marcin Kucharski föredrog styrelsens arbete med årsmötet. Man fann att mötet var utlyst korrekt och därmed
behörigt.

4. Val av mötesordförande
Maria Rodén valdes tills mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare
David Gustavsson valdes till mötessekreterare.

6. Val av två justerare
Martin Brodén och Klas Meder Boqvist.

7. Val av två rösträknare
Martin Brodén och Klas Meder Bokvist.

8. Fastställande av dagordningen
Man fastställde dagordningen i enlighet med förslaget i möteshandlingarna.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse
Susanne Vejdemo yrkade:

Att: följande tillförs verksamhetsberättelsen:
”Vissa projekt (arkivgenomgång, kontakt med nya föreningar, fastställa syfte för kansligruppen, anskaffning av
bokningssystem, inventering av utlåningsprylar, studiecirkelutbildning) har pga. tidsbrist nedprioriterats och har
inte kunnat genomföras.”
Styrelsens yrkade:

Att: Susanne Vejdemos yrkande skall tillförs mötesprotokollet som en notering.
Årsmötet beslutade:

Att: avslå Susanne Vejdemos yrkande.
Att: bifalla styrelsens yrkande.
Att: lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. (Bilaga 2)
Notering till verksamhetsberättelsen:

Vissa projekt (arkivgenomgång, kontakt med nya föreningar, fastställa syfte för kansligruppen, anskaffning av
bokningssystem, inventering av utlåningsprylar, studiecirkelutbildning) har pga. tidsbrist nedprioriterats och har
inte kunnat genomföras.

10. Styrelsens ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning
Kassör Jonas Svensson föredrog den ekonomiska berättelsen.
Jon Larsson yrkade:

Att: tillträdande styrelsen ges i uppdrag att kalla till ett extra årsmöte snarast efter att beslut om
revisionsberättelse för 2005 avlämnats.
Att: detta ärende bordläggs till sagda möte.
Motivering: Utan att ha sett något bokslut kan mötet inte gärna fatta beslut i frågan. Dock är det av vikt att
beslut om resultatdisposition fattas tämligen snart.
Aron Ambrosiani yrkade (och styrelsen jämkade sig):

Att: ”och de frågorna” stryks i det andra stycket i ekonomiska berättelsen.
Årsmötet beslutade:

Att: avslå Jon Larssons yrkande.
Att: lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna med Aron Ambrosianis ändring. (Bilaga 3)

11. Revisorernas berättelse
Håkan Andersson föredrog ärendet.
Gabriella Rehbinder yrkade:

Att: Det noteras att räkenskaperna kom in först 23 mars till auktoriserad revisor och att det därmed ej
föreligger någon ekonomisk revision för årsmötet att ta ställning till.
Årsmötet beslutade:

Att: avslå Gabriella Rehbinder yrkande.
Att: lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (Bilaga 4)
Notering till revisorernas berättelse från Gabriella Rehbinder:

Räkenskaperna kom in först 23 mars till auktoriserad revisor och att det därmed ej föreligger någon ekonomisk
revision för årsmötet att ta ställning till.

12. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Håkan Andersson (Verksamhetsrevisor) yrkade:

Att: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet under förutsättning att auktoriserade revisorn inom en månad inkommer
med en revisionsberättelse där ansvarsfrihet tillstyrkes.
Årsmötet beslutade:

Att: bifalla Håkan Anderssons yrkande.

13. Motioner

13.1 Motion angående ändring av §3 i distriktsstadgan
av styrelsen
Styrelsen yrkade:

Att: §3 i distriktets stadga ändras från: ”§3 Sverok Stockholm är ett distrikt inom Sverok.” till ”Sverok
Stockholm är ett distrikt inom Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, förkortat Sverok.”.
Årsmötet beslutade:

Att: anta styrelsens yrkande.

13.2 Motion angående ändring av §6 i distriktsstadgan
av styrelsen
Styrelsen yrkade:

Att: §6 i distriktets stadga ändras från “§6 Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och
kulturverksamhet främja intresset för roll och konfliktspelande.” till “§6 Distriktets syfte är att genom
organiserad fritids- och kulturverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt
på roll- och konfliktspel.”
Årsmötet beslutade:

Att: anta styrelsens yrkande.

13.3 Motion om distriktstidning
av styrelsen
Styrelsen yrkade:

Att: Sverok Stockholm skall ge ut ytterligare sex nummer av distriktstidningen, med ett nummer i slutet av varje
udda månad. Tidningen trycks i 16 sidor A5, svartvitt.
Att: föreningarna i samband med distriktstidningen även skall få en speltidning, enligt de definitioner som
angetts ovan. Föreningar som vill ha en annan tidning än Fenix, eller helt avstå från en tidning, kan gå in på
Sverok Stockholms hemsida och fylla i ett formulär som ligger där fram till 2006-05-10. Kostnaden för en
helårsprenumeration får dock ej överstiga 159:- inkl moms.
Att: Alla föreningar får distrikstidningen samtidigt. De nummer som går till föreningar som valt en annan
tidning än Fenix, eller ingen tidning alls, skickas direkt från tryckeriet samtidigt som de tidningar som skickas
med Fenix.
Att: 100 000:- avsätts i budgeten för tidningar till föreningarna under kontot distriktstidning.
Jon Larsson yrkade (och styrelsen jämkade sig):

Att: det sist i styrelsens första att-sats andra mening läggs till följande: ”såvida inte styrelsen för ett givet
nummer beslutar något annat.”.
Motivering: Det är bra med något mått av flexibilitet på denna punkt, då mängden tillgängligt redaktionellt
material, liksom mängden information som behöver spridas kan tänkas komma att variera över tiden.
Felicia Wassberg och Nina Högberg yrkade (och styrelsen jämkade sig):

Att: andra meningen i att-sats ett ändras till: ”Tidningen trycks i 16 sidor A5, svartvitt, samt publiceras i digitalt
format på distriktets hemsida.
Motivering: För att kunna nå ut till fler medlemmar.

Kristoffer Lindh yrkade:

Att: första att-satsen, sista meningen byts ut mot texten: ”Tidningen publiceras som webbtidning. Reklam för
webbtidningen skickas med den prenumeration som föreningen valt enligt andra att-satsen.”.
Motivering: Kostnaderna för tryck kan istället läggas på arvodering av skribenter och vi får ner
pappersförbrukningen.
Johan Roos yrkade:

Att: 30 000 kr avsätts för arvodering av skribenter för föreningstidningen.
Årsmötet beslutade:

Att: bifalla styrelsens förslag med de två jämkningarna.
Att: avslå Kristoffer Lindhs yrkande.
Att: bifalla Johan Roos yrkande.
13.4 Motion rörande inköp av färgproduktionsmöjligheter på kansliet
av styrelsen
Styrelsen yrkade (och Martin Brodén jämkade sig):

Att: Sverok Stockholm utrustar sin grafiska verkstad med en fyrfärgsriso.
Årsmötet beslutade:

Att: bifalla styrelsens yrkande.
13.5 Motion om jämlikhetspolicy för Sverok Stockholm
av styrelsen
Styrelsen yrkade:

Att: den föreslagna policyn antas av årsmötet.
Gabriella Rehbinder yrkade (och styrelsen jämkade sig):

Att: under stycket ”Sverok Stockholm accepterar inte föreningsarbete där:” stryka ”värderas annorlunda”.
Motivering: Då detta omöjliggör positiv särbehandling pga funktionshinder.
Alexander Kjäll yrkade (och styrelsen jämkade sig):

Att: följande punkt vid stycket ”Handlingsplan vid trakasserier” läggs till: ”Vid grövre händelser skall styrelsen
polisanmäla händelsen.”.
Motivering: Vid grövre sexuella trakasserier så uppstår det lätt svåra personkonflikter. Vilket kan medföra att
man inte vill/vågar ta tag i det. Tydliga riktlinjer från årsmötet fungerar därför som ett bra stöd till styrelsen.
Jon Larsson yrkade (och styrelsen jämkade sig):

Att: alla förekomster av ordet ”handikapp” ersätts med ”funktionshinder”.
Att: det i alla uppräkningar av typen ”oavsett…” i slutet läggs tills ”eller liknande”.
Motivering: Funktionshinder är vedertaget ord i dessa sammanhang. Vi vill inte att någon klassificering (i brist
på bättre ord) ska uteslutas.

Kristoffer Lindh yrkade (och styrelsen jämkade sig):

Att: ordet handikapp stryks från punkt två under ”Våra mål i arbetet för jämlikhet”.
Årsmötet beslutade:

Att: bifalla styrelsens förslag med de fyra jämkningarna.
13.6 Motion om miljöpolicy för Sverok Stockholm
av styrelsen
Styrelsen yrkade:

Att: den föreslagna policyn antas av årsmötet med ”Endast returflaskor skall användas” struket i stycket
”Engångsmaterial”, med ändringen ”Vi ska använda KRAV-märkt i större utsträckning” i stycket ”Livsmedel”.
Årsmötet beslutade:

Att: bifalla styrelsens yrkande.
13.7 Motion angående hjälpmedel för dyslektiker
av Linda Arvedal
Styrelsen yrkade (och Linda Arvedal jämkade sig):

Att: Sverok Stockholms distrikt under året köper in en talsyntesvara (med med både svenska och engelska) och
en OCR-programvara (med svenska och engelska) till en av de allmänna datorerna på Sverok Stockholms
kansli.
Gabriella Rehbinder yrkade (och styrelsen jämkade sig):

Att: Linda Arvedal konsulteras av styrelsen gällande inköp av Talsyntes programvara då hon har satt sig
in/känner till de olika produkterna på marknaden.
Årsmötet beslutade:

Att: bifalla styrelsens yrkande.
Att: bifalla Gabriella Rehbinders tilläggsyrkande.

13.8 Motion angående Bal Sverok Stockholm
av Gabriella Rehbinder
Linda Arvedal yrkade:
Att: Sverok Stockholm under 2006 skall arbeta för att en bal hålls någon gång fram till nästa årsmöte för Sverok
Stockholms medlemmar samt att det utreds under vilka former det bäst görs.
Att: Resultatet utvärderas samt även möjligheterna att göra det till ett årligen återkommande arrangemang.
Årsmötet beslutade:

Att: avslå båda att-satserna.
13.9 Motion om anskaffning av förråd och hobbymaterial
av Susanne Vejdemo, ADMA
Susanne Vejdemo yrkade:

Att: Styrelsen senast 1/7 2006 ska sammankalla på hemsida och forum två spånarmöten för alla intresserade
medlemmar, för att diskutera inköp av prylar.
Att: Styrelsen till mötet ska ha tagit fram ett beslutsunderlag på en realistisk förrådslösning, och beakta mötets
kommentarer på beslutsunderlaget.
Eric Druid yrkade:

Att: Förrådet ska först och främst vara till distriktets ägodelar och därefter användas till att hyra ut mindre delar
av förrådet till föreningar och sist temporärt lånas ut till föreningar.
Motivering: När Sverok Stockholm tidigare haft ett förråd har detta blivit fullt med skräp som sedan bara
slängdes när förrådet avskaffades. Detta för att ingen ville ha det.
Årsmötet beslutade:

Att: avslå samtliga att-satser.
13.10 Motion om ökat samarbete med återförsäljare av rollspel
av Susanne Vejdemo, ADMA
Susanne Vejdemo och Erik Druid yrkade:

Att: Sverok Stockholm ska utreda behovet av och möjligheten till olika typer av samarbeten med
återförsäljare av spel.
Att: inleda en dialog med återförsäljare som tidigare sålt rollspel, brädspel och dylikt men som inte gör det
längre, i syfte att få dessa att åter sälja rollspel, brädspel och dylikt.
Att: utreda och vid behov genomföra kampanjer i samarbete med återförsäljare i stil med rabatter för
Sverokmedlemmar, marknadsföring i butiker eller distribution av Sverox via butiker.
Årsmötet beslutade:

Att: bifalla första yrkandet
Att: avslå andra yrkandet
Att: avslå tredje yrkandet.

14. Fastställande av verksamhetsplan
Styrelsen yrkade:
Att:

den föreslagna verksamhetsplanen antas av årsmötet.

Susanne Vejdemo yrkade:
Att:

Styrelsen ska under året ta direkt kontakt med nyantagna föreningar i distriktet.

Johan Söderberg yrkade:
Att: det sista i verksamhetsplanen ändras till ett nytt stycke som lyder: “Dessutom skall den ekonomiska
redovisning vara klar allra senast till årsmötet. Den skall vara godkänd av auktoriserad revisor och ideella
revisorer. De resurser som behövs för att detta ska gå att genomföra ska ställas till förfogande.
Att: styrelsen löpande skall föra bok över hur många timmar som läggs på styrelsearbete. Detta data
skall ligga till grund för en budget för arbete.
Motivering: Det behövs tydligen förtydligas. Att de ska ut i kallelsen verkar vara en utopi.
Varje år får man höra att styrelsen led av tidsbrist. Jag tror att det vore intressant att kunna visa
kandidater till ansvarsposter 2007 hur mycket tid funktionerna tar.
Håkan Andersson yrkade:
Att: styrelsen ska handla upp en ekonomihanteringstjänst för att sköta bokföring, redovisning samt
avlasta kassören!
Årsmötet beslutade:

Att: bifalla styrelsens yrkande (Bilaga 5), avslå Johan Söderbergs första att-sats, bifalla Susanne Vejdemos attsats, avslå Johan Söderbergs andra att-sats, avslå Håkan Anderssons att-sats.

15. Fastställande av avgift för medlemsföreningar
Årsmötet beslutade:

Att: fastställa avgiften till 0 kr.

16. Fastställande av budget
Styrelsen yrkade:

Att: den föreslagna budgeten antas av årsmötet.
Johan Söderberg yrkade:

Att: de av distriktets fordringar som inte kan drivas in under 2006 års första elva månader skall skrivas av.
Detta skall tas upp som en kostnad under 2006, endast fordringar som tagits upp 2004 eller tidigare skall
behandlas på detta sätt.
Motivering: Dessa aktörer har legat distriktet till last länge nog! Eftersom fordringarna är omöjliga att driva in
och i framtiden värdelösa bör de inte representeras i distriktets balansräkning.
Årsmötet beslutade:

Att: Johan Söderbergs yrkande kan anses besvarat.
Att: bifalla styrelsens föreslagna budget. (Bilaga 6)

17. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade inkommit.

18. Stadgemässiga val

18.1. Val av styrelse för år 2006
Årsmötet beslutade:

Att: medge undantag för de personer som i styrelseförslaget är under 15 år då de kommer att vara över 15 år
vid tiden för beslut om ansvarsfrihet.
Att: till styrelse för år 2006 välja:
Ordförande: Aimee (Mia) Kreuger
Kassör: John Lundhgren
Ledamöter:
Calle Svensson
David Rasmusson
Frida Åhlvik
Jon Larsson
Nina Högberg
Oliver Hedge
Texas Sparring

18.2. Val av valberedning för år 2006
Årsmötet beslutade:

Att: till valberedare för 2006 välja:
Gabriella Rehbinder
Alexander Kjäll
Susanne Vejdemo (Sammankallande)

18.3. Val av revisorer för år 2006
Årsmötet beslutade:

Att: till revisorer för 2006 välja:
Auktoriserad revisor:: Kari Korpilainen
Ersättare: Ulf Örström
Verksamhetsrevisor: Johan Söderberg
Ersättare: Håkan Andersson

19. Ordet fritt
Tove och Hanna från Stockholms Spelkonvent informerade om arbetet med konventet och efterlyste
intresserade.
Christian Johansson presenterade sig i egenskap av kansliansvarig.
Maria Rodén informerade om resan till spelmässan i Essen.
Hanna Jonsson informerade om SUS.
David Gustavsson från förbundsstyrelsen informerade om korrekt terminologi.
Kristoffer Lindh informerade om de tyska kvällarna på Dragons Lair.
Marcin Kucharski uppmanade mötet att uttrycka sina åsikter till styrelsen löpande under året.

20. Mötets avslutande (kl 20:46)
Aimee Kreuger visade upp en stor skylt med sitt mobilnummer och uppmanade alla att höra av sig med förslag
och feedback samt förklarade mötet avslutat.

Mötets ordförande

Justerat

Justerare

Justerat

____________________

___-___-___

__________________ ___-___-___

Mötets sekreterare

Justerat

Justerarat

____________________

___-___-___

__________________ ___-___-___

Justerat
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David Karlsson, Unionen
Felicia Wassberg, Catahya
Daniel Armyr, Post Mortem
Nina Högberg, Catahya
Martin Trankell, Kamratlegionen
Sandra Trankell, Kamratlegionen
Frida Åhlvik, § (Paragraf)
Oliver Hedge, 12:ans Spelförening
Maria Rodén, Svenils Vänner
Kristoffer Lindh, Getsemane
Texas Sparring, Torilsplans Rollspelsgrupp
Jon Larsson, Tekniksa Förskolans Spelkår
Olivia Totenmark-Lindström, Unionen
Alexander Käll, Kobolderna UNDERSCORE
Anders Gillbring, Gunfightersguild
Christian Johansson, Kohissen
Tomas Lindholm, Rouge Trader
Marcus Gralde, BASH
Martin Brodén, Fëa Livia
Linda Alvedal, KAST
Klas Meder Boqvist, GAM
Johan Roos, Terrapicko
Gabriella Rehbinder, GAM
Håkan Andersson, ITS
Björn Svanholm, Rouge Trader
Tomas Enfelt, RT
Anders Mörch, RT
Tove Gillbring, SSK
Marcin Kucharski, SSK
Jonas Karlsson, Nya Spelfronten
Katarina Ask, Lagerhuset
Eric Druid, GAM
Johan Söderbeg, GAM
Susanne Vejdemo, ADMA
Gabriel Widing, Association of Interacting Arts
Aron Ambrosiani, MIB
Hanna Jonsson, Unionen
Wille Raab, SSK
David Rasmusson, Dragons Lair
Mikael Lönn, Dragon´s Lair
Oscar Wall, Dragon´s Lair
Robin Karlsson, Dragon´s Lair
Johan Nilsson, Dragon´s Lair
John Lundgren, Lilla Gillet
Fredrik Nilsson, Unionen
Mia Kreuger, SSK
Anna Westerling, Sec

Bilaga 2 – Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse 2005
Detta är verksamhetsberättelsen för 2005 års distriktstyrelse för Sverok Stockholm. Styrelsen valdes
på årsmötet på Dragon’s Lair på Kungsholmen 2 april 2005 och har jobbat fram till årsmötet 9 april
2006.

Förtroendevalda i distriktet 2005/2006
Under denna tid har de förtroendevalda i distriktet varit
Distriktsstyrelse
Marcin Kucharski, ordförande
Jonas Svensson, kassör
Tove Gillbring, ledamot
John Lundhgren, ledamot
Katarina Ask, ledamot
Peter Johnels, ledamot
Anders Mörch, ledamot
Magnus Seter, ledamot
Björn Kauppi, ledamot
Valberedning
Hanna Jonsson, sammankallande
Susanne Vejdemo
Aron Ambrosiani
Revisorer
Kari Korpalainen, auktoriserad revisor
Ulf Örström, auktoriserad revisorersättare
Håkan Andersson, ideell revisor
Johan Söderberg, ideell revisorersättare

Sammanfattning
Att arbeta med Sverok Stockholm är ett krävande och inspirerande uppdrag. I mångt och mycket finns
det många viljor som drar åt olika håll, och som har olika önskemål om hur distriktet bäst utvecklas, och hur
distriktets resurser bäst utnyttjas. Styrelsens arbete har dels fokuserat på den interna processen, men också
på att jämka olika synpunkter på hur verksamheten drivs framåt i enlighet med medlemsföreningarnas
önskemål och behov.
Under 2005 antogs 77 föreningar och 61 lades ner. Enligt de mest aktuella siffrorna från Sveroks
kansli har distriketet cirka 440 medlemsföreningar med 23 475 medlemmar.
Styrelsen har från sitt konstituerande möte 13 april 2005 till skrivande stund haft 13 protokollförda
styrelsemöten, samt diskussionsmöten med delar av styrelsen vid behov. Ett av styrelsens möten har
hållits på Gotland, i avsikt att knyta närmare kontakt med våra gotländska föreningar. Vidare har
diskussioner om verksamheten först löpande på Sverok Stockholms styrelseforum. Möten har varit
öppna, och styrelsen har bland annat under året börjat använda Sverok Stockholms forum för att
bjuda in till mötena. Vid tre tillfällen har helger vikts åt styrelsearbetet, främst för dokumentation men
även för diskussion.
Styrelsen har även varit representerade i Sveroks Profilgrupp, som diskuterar gemensamma
profileringsfrågor som berör hela Sverok. Arbetet i den gruppen fortskrider, och resultatet av detta kommer
troligen att klarna under 2006.

Nätnärvaro

Tankar på att förnya och uppdatera Sverok Stockholms hemsida har diskuterats. Dessa diskussioner
har dels tagit inom styrelsen, men också på ett övergripande plan i Sveroks profilgrupp. Ingenting är
dock fastslaget. Styrelsen har vid tillfälle uppdaterat hemsidan, efter att utbildning skett från Sverok.
Hemsidan är dock fortfarande en ounyttjad resurs, med stor potential.
Sverok Stockholms öppna forum har dock tagit en större roll som informationskanal mellan medlemmar,
vilket är väldigt positivt. Under den senare halvan av året har styrelsen aktivt försökt fånga
upp frågeställningar som väcks på det öppna forumet, och föra upp dessa till styrelsemöten, eller
vidarebefordra frågor till dem som kan besvara dem. Det finns mycket mer att göra inom detta område.
Styrelsens eget forum har varit en viktig länk mellan styrelsemedlemmarna, och har använts dels för
att dryfta saker som måste tas upp mellan styrelsemöten, och dels för förberedande diskussioner, så att
styrelsemedlemmarna kunnat vara informerade på mötet, för att förkorta tiden dessa tar i anspråk.

Externa kontakter
Styrelsen har under året haft ett antal externa kontakter med organisationer som varit intresserade av
Sverok Stockholm, och som har känt ett behov av hjälp för att anordna evenemang av olika slag, eller
av ett närmare samarbete. Exempel på sådana organisationer är Scouterna, Unga Forskare och Statens
Fastighetsverk. Dessa kontakter har ofta varit av karaktären kontaktförmedling med kort varsel, och
tyvärr inte propåer på mer långsiktigt samarbete eller för ett ömsesidigt utbyte.
Styrelserepresentanter har även hjälpt till att ta fram en press release i samband med diskussionen om
föreningsbidrag kopplat till medlemsantal som fördes i media i början av 2005.

Medlemsstöd
Medlemsstödet har varit en aktuell fråga under hela 2005. Dels har det aviserats förändringar i hur
Sverok som förbund tilldelas stöd för sina föreningar, och dels har bidrag för Internetbaserade föreningar
blivit en het fråga inom Stockholms Landsting.
Förändringarna i bidragsstruktuen kommer inte att påverka distriktet förrän under 2007. Detta är
en fråga som berör hela Sverok, och denna diskuteras främst på förbundsnivå.
Frågan om huruvida Internetbaserade föreningar ska vara bidragsberättigade har diskuterats på ett
antal möten med Stockholms Landsting. Landstinget har tagit ett beslut på att bidrag ej ska utgå för
Internetbaserade föreningar, men styrelsen arbetar aktivt för att få detta beslut upprivet och ändrat.
Detta är en viktig fråga att reda ut, och vad än det slutgiltiga beslutet blir kommer det säkert att få
konsekvenser för hur man ser på Internetbaserade föreningar i resten av landet.
För alla föreningar har det funnits möjlighet att söka bidrag från aktivitetsfonden till olika arrangemang
eller inköp. Styrelsen har uppmuntrat ansökningar som tydligt ger möjligheter för andra föreningar
att delta, för att uppmuntra ett vidare perspektiv där man lyfter blicken från att ordna något för
den enskilda föreningen, till att istället ordna något som hela distriktet kan ta del av, och ha nytta av.
Aktivitetsfonden innehöll efter beslut av årsmötet 150 000 SEK. Ett antal projekt har beviljats stöd,
men hela summan har inte delats ut, så det har funnits utrymme att ge stöd till fler projekt.
Som underlag för beslut om bidrag ur aktivitetsfonden har styrelsen använt de ansökningar som
inkommit, samt i ett antal fall kompletterat dessa med personliga kontakter med de personer som
inkommit med ansökan.

Bussresor
Sverok Stockholm har under året anordnat bussresor till arrangemang runt om i Sverige. Detta har
varit väldigt uppskattat och styrelsen tycker att det är ett utmärkt sätt att använda distriktets resurser
för att främja kontakten mellan distriktets medlemsföreningar, och även mellan våra föreningar och
övriga föreningar i Sverok. Den stora frågan som bör lösas är finansieringen.
Bussarna har gått till LinCon och lajven Kejsartemplet och Moira.

Förvaltning
Kansliet vid Globen fortsätter vara viktig för distriktets verksamhet. Löpande underhåll och utveckling

drivs främst av kansligruppen. I slutet av 2005 startades även arbetsgruppen Eldsjäl, som håller i
onsdagsträffar på kansliet, i syfte att skapa kontaktytor och stärka sammanhållningen i distriktet.
Styrelsen har aktivt arbetat med att utreda hyresläget för kansliet, och i dagsläget finns det inga akuta
behov av att byta kansli. Vårt nuvarande kontrakt ger oss möjlighet att sitta kvar i lokalerna minst nio
månader efter uppsagt kontrakt, och som det verkar nu har vi längre tid på oss än så att förbereda oss
inför en eventuell flytt. Så länge Camelont AB har sitt kontrakt kvar, löper även vårt kontrakt.
Vidare har ett kortbaserat passersystem installerats för att underlätta hanteringen av de personer som
ska ha tillgång till kansliet. Detta system hanteras av kansligruppen.
Styrelsen har även dryftat frågan om huruvida Sverok Stockholm kan anställa en kanslist, som därmed
skulle kunna bidra till att öka utnyttjandet av kansliet, och fungera som stöd åt styrelsearbetet.
Efter långa diskussioner enades styrelsen att man i detta läge inte anser sig kunna åta sig ett sådant
arbetsgivaransvar, med allt vad det innebär. Detta är dock en fråga som kommer att vara ständigt aktuell,
och det finns anledning för kommande styrelser att diskutera frågan vidare.

Fansin
Under året fick Sverok Stockholm i gåva ett antal lådor av gamla nummer av fansinet/tidningen Runan.
Dessa ska göras tillgängliga på kansliet, så att alla medlemmar som så önskar kan få de nummer
de är intresserade av.

Distriktstidningen 08-Nytt
Under början av 2006 genomfördes ett försök att starta en distriktstidning för Sverok Stockholm.
Förhoppningen med denna tidning är att den ska stimulera informationsbehovet och fungera som
en kanal ut till medlemsföreningarna. I förlängningen finns förhoppningar om att arbetet med
distriktstidningen ska drivas av en arbetsgrupp. Årsmötet ska bestämma huruvida denna satsning ska
fortsätta.

Stockholms Spelkonvent
Sverok Stockholm har genom verksamhetsfonden bidragit till genomförandet av Stockholms Spelkonvent.
Detta var det första större spelkonventet i Stockholm under 200-talet, och besöktes av över 400
personer. Konventet genomfördes 23–25 september i en skola belägen på Kvarnholmen, Cybergymnasiet.
Bland arrangemangen fanns SM i Magic, SM i Ticket to Ride, ett DCI-sanktionerat arrangemang
i D&D miniatures, officiella rollspelsäventyr till Mutant, Götterdämmerung och Drakar och Demoner,
och mycket mer kortspel, brädspel samt figurspel.
Arbetet med Stockholms Spelkonvent har lagt grunden till ett liknande konvent under 2006. Läs
mer på stockholm.spelkonvent.se!

Jämlikhetspolicy
Styrelsen har även tagit fram en grundläggande jämlikhetspolicy, som bas för kommande arbete med
jämlikhetsfrågor inom distriktet.

Miljöpolicy
Vidare har styrelsen tagit fram en grundläggande miljöpolicy, som underlag för ett konkret miljöarbete
inom distriktet.

Bilaga 3 – Ekonomisk berättelse

Ekonomisk berättelse 2005
Ekonomin under 2005 var väldig god och solid. En anledning till det är att den medlemsökning
Sverok har upplevt under senare år har nu avspeglats i de bidrag vi får från Stockholms läns landsting.
Styrelsen har inte haft några problem att hålla sig inom de budgetramar som sattes upp av föregående
årsmöte.
De olika trassligheter Sverok Stockholm har haft inom ekonomin är lite av historia. Sverok Stockholm
har i dagsläget inga skulder men vi har fortfarande ett antal fodringar på olika föreningar och
personer som bör tas tag i för att verkligen rensa bort all gammal historia.
Revisonsberättelse och ett komplett bokslut har ej vart möjligt att få klart innan dessa handligar har
gått till tryck. Så fort de är klara kommer de att publiceras på hemsidan så fort de finns tillgängliga
samt kopior av de kommer att finnas på årsmötet.

Beviljade bidrag ur aktivitetsfonden 2005.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gutniska gardet 3 500 kr
Likviditetslåneansökan från Stockholms spelkonvent 30 000 kr*
Stockholms spelkonvent 50 000 kr
Ulken 10 000 kr
MiskatoniCon 5 000 kr
Imperial Transconglomerated Services 1 000 kr
Rouge Traders Open 4 000 kr
Hrafnaland 10 000 kr (2006)
Af Silvertass Följe 3 500 kr (2006)
ADMA 1 000 kr (2006)
Summa 88 000 kr
*utbetalades aldrig.
(2006) innebär att beslutet togs av den avgående styrelsen och kommer att bokföras på 2005 års
verksamhet.

Resultat och balansrapporter
På motstående sida så ligger inscannade utskrifter av rapporter från vårt bokföringsprogram. Det arbetas
Fortfarande med bokföringen så dessa siffror är premilinära men ger en god syn över hur 2005 har vart
ur ekonomisk synvinkel.

Bilaga 4 – Revisionsberättelse
Revisionsberättelse för Sverok Stockholm 2005
Undertecknad har på årsmötets uppdrag företagit verksamhetsrevision av distriktsstyrelsens arbete under
verksamhetsåret 2005. I arbetet har jag granskat styrelsens protokoll, liggande verksamhetsplan samt distriktets
räkenskaper.
Jag finner att styrelsen i vart fall inte gjort sig skyldig till några straffbelagda oegentligheter, men förordar ändå
att styrelsen på årsmötet ska redogöra kring vissa frågor som uppkommit under min revision. Årsmötet bör
vara fullt informerade om dessa frågor, så att vi har ett rent hus inför nästa verksamhetsår.
De frågor som styrelsen har att besvara är:
Beslut om distriktsutskick inför årsmöte. T. Gillbring deltog ej i beslutet (jäv anmält, då hon är redaktör och a u
för tidningen Fenix, som fick utskicksuppdraget), ändå behandlades hennes förslag. Innebär detta att hon
svarade för upphandlingen, och i så fall på basis av vilka kalkyler?
Verksamhetsberättelse 2005. Plan och berättelse uppvisar stora olikheter, och styrelsen bör redovisa vilka
avväganden och prioriteringar som gjorts.
Mot bakgrund av detta, och med en erinran till årsmötet att det på intet vis är bundet av revisionens
rekommendation, föreslår jag:
ATT

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005

Enligt uppdrag

Håkan Andersson
Verksamhetsrevisor, Sverok Stockholm
April, 2006

Bilaga 5 – Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2006
Sverok Stockholm kommer under 2006 att nå en toppnotering när det rör aktiva medlemmar och
föreningar. Detta betyder att fler än någonsin kommer att behöva informeras om distriktets existens
och allt det som distriktet har att erbjuda. Fokus bör läggas på att under 2006 etablera en informationskanal
som kontinuerligt når alla medlemsföreningar. Kanalen ska komplettera de redan befintliga
informationsvägarna (hemsidan och forum). Arbetet med att på olika sätt föra Sverok Stockholms
föreningar samman bör prioriteras.
Under 2006 ska arbetet påbörjas att genomföra den antagna miljö och jämlikhetspolicyn.
Stödet till medlemmarna ska fortsätta i samma utsträckning som tidigare med projektfond, bussresor
och utlåningsverkamhet. Stödet måste dock kontinuerligt utvärderas och om möjligt utökas för att
möta de krav som ställs av våra föreningar. Projekt som söker pengar ur projektfonden som involverar
flera föreningar bör prioriteras.
Sverok Stockholm kansli bör fortsätta vara den naturliga samlingspunkten för distriktet. Kansliet
ska fungera som mötesplats och projektverkstad för alla Sverok Stockholms föreningar. Styrelsen bör
under 2006 jobba med att öka användandet av kansliet och om så behövs anpassa lokalerna för att
möjliggöra detta.
Under året ska styrelsen utreda vilken funktion som förbundets distriktskanslist kan fylla i Sverok
Stockholm och använda sig av denne för att minska styrelsens arbetsbelastning.

Bilaga 6 – Budget 2006
Budget 2006
Inkomster
•
•
•

Bidrag från Landstinget
Bussar
Tryckeriintäkter från föreningar inte tillhörande Sverok Stockholm

Summa

910 tkr
30 tkr
5 tkr
935 tkr

Utgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kanslihyran
Telefonkostnader
Postkostnader
Kansligrupp/underhåll av kansliet
Maskinunderhåll
Aktivitetsfond
Styrelsens möten/resor
Kostnader i samband med bokslut och årsmöte
Papper till tryckverkstaden och kopiatorn
Kostnad för bussar
Nyanskaffning av inventarier, datorer, etc.
Distriktstidning
Investering i tryckverkstaden

180 tkr
15 tkr
5 tkr
30 tkr
30 tkr
200 tkr
30 tkr

Summa

20 tkr
40 tkr
90 tkr
100 tkr
100 tkr
350 tkr
1 190 tkr

Resultat

-255 tkr

Budgetkommentar
Det är väldigt traditionell budget som ligger med tonvikt på de olika områden Sverok Stockholms styrelse
vill fokusera på. Den relativt kraftiga medlemsökningen under 2003 har gett Sverok Stockholm ökade
intäkter från Stockholms Läns Landsting då deras bidrag baseras på antal medlemmar.
Verksamhetsåret 2005 har dessutom gjort att Sverok Stockholm har ett lite för stort överskott och då vill
styrelsen investera detta överskott i generella resurser som kommer att vara till nytta för våra
medlemsföreningar under en lång tid framöver.

