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Protokoll från Sverok Stockholms årsmöte – 2007-03-17

Protokoll fört vid Sverok Stockholms årsmöte 2007
1. Mötets öppnande
Aimée Kreuger förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att fastställa röstlängden. Se bilaga 1.
Mötet beslutade att justera röstlängden löpande.

3. Mötets behörighet
Mötet beslutade sig vara behörigt.

4. Val av mötesordförande
Mötet valde Hanna Jonsson till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare
Mötet valde Wilhelm Raab till mötessekreterare.

6. Val av två justerare
Mötet valde Mårten Lagerstedt och Gabriela Rehbinder till justerare.

7. Val av två rösträknare
Mötet valde Mårten Lagerstedt och Gabriela Rehbinder till rösträknare.

8. Fastställande av dagordning
Två motioner var inskickade i tid men var inte med i handlingarna.
”Forodrim”, hade av någon anledning försvunnit och var inte med i handlingarna, trots att den
var inskickad via e-post innan motionsstopp.
”Stadgeändring”, har inte varit med i kallelsen eller handlingarna trots att den var inlämnad
innan motionsstopp.
Mötet beslutade att inte ta upp ”Stadgeändring” som en motion.
Mötet beslutade att ta upp ”Forodrim” som en motion.
Punkten ”Ordet fritt” lades till dagordningen.
Mötet beslutade att justera dagordningen löpande.
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9. Utredning av distriktskanslist
Jon Larsson presenterade utredningen.
Utredningen lades till handlingarna. Se bilaga 2.

10. Verksamhetsberättelse
Aimée Kreuger föredrog verksamhetsberättelsen.
Nina Högberg föredrog förändringar av verksamhetsberättelsen som styrelsen beslutat om
efter att handlingarna skickades ut.
Ändringsyrkande 1: ”Verksamhetsberättelsen får ett tillägg med en lista över vilka bidrag som
betalats ut till vilka föreningar och vilka projekt.” Punkten ska läggas till som sista punkt i
verksamhetsberättelsen.
Ändringsyrkande 2: Ersätta andra meningen i stycket kurser till ”Föreläsningarna har med
varierande framgång hållits i samband med distriktets onsdagmiddag. Intresset var, för ett
nytt projekt, gott. Eftersom föreläsningen ställdes in och ändrades utan information tröt
deltagarna.”
Ändringsyrkande 3: Efter första omnämnandet av kansligruppen under stycket distriktets
arbetsgrupper skall texten ”(kansliansvarig: Linda Arvedal)” läggas till.
Styrelsen jämkade sig med ändringsyrkande 1 och 3.
Mötet antog ändringsyrkande 2.
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. Se bilaga 3.

11. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
Det fanns ingen ekonomisk berättelse (utöver vad som redan ingick i
verksamhetsberättelsen). John Lundhgren föredrog ekonomin muntligt.
Mötet beslutade att lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna. Se bilaga 4.

12. Revisionsberättelse
Ingen revisionsberättelse från den godkända revisorn hade inkommit i tid till mötet.
Bokföringen har varit revisorn tillhanda i cirka tre veckor bokslut är upprättat och godkänt av
styrelsen, men det har inte skrivit någon revisionsberättelse ännu.
I revisionsberättelsen ska ”verksamhetsåret 2005” ändras till ”verksamhetsåret 2006”. Ordet
”auktoriserad” ska bytas ut mot ”godkänd”.
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Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Se bilaga 5.
Protokollsnotering från Marcus Gralde, föreningen Bash: ”Jag anser att tendensen att inte ha
revisionsberättelse klar till årsmöte är synnerligen beklagligt. Skärpning!”

13. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Yrkande 1: att ”Årsmötet beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet på vilkor att den godkände
revisorn har lämnat in en revisionsberättelse som tillstyrker ansvarsfrihet inom sju veckor.”
Den ideella revisorn jämkar sig med yrkande 1.
Mötet beslutade att anta yrkande 1.
Protokollnotering: ”Jon Larsson deltog inte i beslutet då han satt i styrelsen.”

14.1 Distriktshelg/föreningskonvent -07
Motionens yrkande: att ”Distriktet under det kommande verksamhetsåret ska genomföra en
helgträff för alla intresserade stockholmsföreningar.”
Mötet beslutade att anta yrkandet.

14.2 Lokalbidrag
Motionens yrkande: att ”Anta styrdokumentet för lokalbidrag som underlag för styrelsens
beslut om lokalbidrag.”
Yrkande 2: att ”Raden 'Premiera lokaler som fler än en förenig har tillgång till' tas bort ur
styrdokumentet.”
Yrkande 3: att ”Raden 'Premiera lokaler som har flera verksamhetsgrenar' läggs till i
styrdokumentet.”
Styrelsen jämkade sig med yrkande 3.
Mötet beslutade att anta samtliga yrkanden.

14.3 Organisationsutveckling
Motionens yrkande: att ”Årsmötet tillsätter en arbetsgrupp, bestående av Susanne Vejdemo,
Aimée Kreuger, Jon Larsson samt Martin Brodén, med uppdrag att utreda hur distriktet kan
utvecklas som organisation. Gruppen ska presentera sina slutsatser till årsmötet 2008.”
Yrkande 2: att ”Fri nominering till organisationsutvecklingsgruppen för att gruppen ej bara
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skall bestå av gamla distriktsstyrelsemedlemmar utan också representanter för de föreningar
som distriktet skall företräda.”
Yrkande 3: att ”Gruppen i styrelsens förslag samt Linda Ahrvedal tillsätts som
organisationsutvecklingsgrupp.”
Yrkande 4: att ”Vi enbart tar ställning till kompletta förslag.”
Yrkande 5: att ”Gruppen kan välja in ytterligare personer efter hand.”
Propositionsordning 1:
Yrkande 4 och yrkande 2 stäldes emot varandra.
Mötet beslutade att anta yrkande 4.
Propositionsordning 2:
Yrkande 1 och yrkande 3 stäldes emot varandra.
Mötet beslutade att anta yrkande 3.
Mötet beslutade att avslå yrkande 5.
Mötet beslutade att tillsätta nämnda arbetsgrupp.

14.4 Forodrim
Motionens grundyrkanden drogs tillbaka.
Yrkande 1: att ”Hela frågan om Forodrims användning av tryckverkstaden och motionen i sin
helhet överlämnas till styrelsen.”
Yrkande 2: att ”Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att uppmärksamma förbundskansliet om att
förhållandena kring Forodrim ska undersökas.”
Mötet beslutade att anta yrkande 1 och 2.

15. Fastställande av verksamhetsplan
Yrkande 1: Att lägga till följande i första stycket efter andra meningen: ”Styrelsen ska se över
Sverok Stockholms hemsidas tillgänglighet. De ska göra en plan hur man till 2010 kan få
hemsidan full tillgänglig för besökare enligt de vägledningar som Verva tagit fram.”
Yrkande 2: Att lägga till två meningar efter meningen i sista stycket (eventuellt före stycket om
teambuilding). ”Det ska även ske en utredning varför tidigare utbildningar har haft lågt
deltagande. Från denna utredning ska göras en plan hur man kan lösa problemet med dåligt
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deltagande.”
Yrkande 3: Att lägga till en mening sist i verksamhetsplanen: ”Styrelsen ska senast tre
månader efter att de har tillträtt ha gått på minst en kurs om teambuilding.”
Mötet beslutade att avslå yrkande 1, 2 och 3.
Mötet beslutade att anta förslaget på verksamhetsplan för 2007. Se bilaga 7.

16. Fastställande av avgift för medlemsföreningar
Mötet beslutade att fastställa medlemsavgiften för 2007 till 0 kr.

17. Fastställande av budget
Yrkande 1: att ”aktivitetsfond” delas upp i ”aktivitetsfond” och ”lokalbidrag”.
Yrkande 2: att mötet avsätter 150 000 kr till ”aktivitetsfond” och 50 000 kr till ”lokalbidrag”.
Yrkande 3: att mötet avsätter 15 000 kr för inköp av en server.
Yrkande 4: att mötet avsätter 10 000 kr för inköp av switchar.
Yrkande 5: att mötet avsätter 7 500 kr för inköp av walkie-talkies.
Styrelsen jämkade sig med yrkande 1 och 2. Styrelsens originalförslag lyftes.
Mötet beslutade att anta anta yrkande 1 och 2.
Mötet beslutade att avslå yrkande 3, 4 och 5.
Mötet beslutade att fastställa den förändrade budgeten. Se bilaga 8.

18. Övriga frågor
Det har inte inkommit några övriga frågor.

19.1 Val av distriktsstyrelse
Valberedningens förslag: Nina Högberg (ordförande), Petter Blomberg (kassör), Frida Åhlvik,
John Lundhgren, Alina Olestad, Olivia Totemark-Lindström, Anneli Henriksson, Kristoffer
Lindh och Tobias Landén.
Mötet beslutade att välja valberedningens förslag till distriktsstyrelse.

19.2 Val av valberedning
Valberedningens förslag: Alexander Kjäll (sammankallande), Marcus Gralde och Camilla
Mörn.
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Mötet beslutade att välja valberedningens förslag till valberedning.

19.3 Val av revisor
Valberedningens förslag: Kari Korpalainen (godkänd revisor) med Jan Harrila (suppleant),
samt Johan Söderberg (ideell revisor) med Håkan Andersson (suppleant).
Förslag 2: Kari Korpalainen (godkänd revisor) med Jan Harrila (suppleant) samt Wilhelm
Raab (ideell revisor) med Daniel Andersson (suppleant).
Mötet beslutade att välja förslag 2 till revisorer med 12 röster mot 9.

20. Ordet fritt
Flera personer sade saker som inte var relaterade till mötet. Inget som begärdes att få
protokollfört.

21. Mötets avslutande
Nina Högberg förklarade mötet för avslutat.

___________________________
Hanna Jonsson, mötesordförande

___________________________
Wilhelm Raab, mötessekreterare

___________________________
Mårten Lagerstedt, justerare

___________________________
Gabriela Rehbinder, justerare
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Bilaga 1 – Röstlängd
Röstberättigade
Daniel Andersson, Catahya.
Daniel Armyr, Kast.
Linda Arvedal, Lilla Gillet.
Jonatan Berggren, Catahya.
Petter Blomberg, GAM/Proxxi.
Klas Boqvist, GAM/Proxxi.
Beatrice Boström, Havgard.
Martin Broden, Knutpunkt.
Kristoffer Cederholm, N-Next.
Eric Druid, GAM/Proxxi.
Anders Gillbring, Stockholms spelkonvent.
Tove Gillbring, Gunfighters Guild.
Markus Gralde, Bash.
Tomas Gustavsson ?
Johan Gärdin ?
Fredrik Hellgren, HLAN.
Anneli Henriksson, TuLajv.
Stanislav Isotow, N-Next.
David Karlsson, Unionen.
Sara Karlsson, Catahya.
Mårten Lagerstedt, Masters of Clixx.
Tobias Landén, Miff.
Jon Larsson, ?
Tomas Lidholm, Stockholms spelkonvent
Kristoffer Lindh, Gethsemane.

Johan Lundin, Catahya.
Gabriela Rehbinder, GAM/Proxxi.
Johan Roos, Terrapico.
Gustaf Sjögren, Lekföreningen för
civilingenjörer och lärare.
Johan Söderberg, GAM/Proxxi.
Ola Thews, Kohissen.
Olivia Totemark-Lindström ?
Susanne Vejdemo, ADMA,
Felicia Wassberg, Catahya.
Tuncai Wallenius, Kamratlegionen.
Anna Westerling, Sec.
Övriga närvarande
Håkan Andersson
Staffan Eriksson.
Oliver Hedge
Nina Högberg
Aimée Kreuger
Alex Kjäll
Olof Larsson
David Rasmusson.
Texas Sparring
Calle Svensson.
Frida Åhlvik

Bilaga 2 – Utredning av distriktskanslist

Distriktsstöd från förbundet
– en kort utredning av behov, önskemål och möjligheter

Frågeställning
Utgångspunkten för den här utredningen är riksmötets beslut 2006 om distriktsstöd
från förbundet. Den diskuterar vilka behov Sverok Stockholm har av externt stöd och
försöker analysera förbundets möjligheter att ge detta stöd. Med behov av externt stöd
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menas här inte att distriktet omöjligen kan fullgöra uppgiften på egen hand, utan att det
skulle kunna vara klart fördelaktigt med sådant stöd. Avslutningsvis kommer också att
beröras ett par framtida utvecklingsmöjligheter.

Brister i nuvarande organisation
I en organisation finns det alltid utrymme för förbättring på en mängd områden, så
också i Sverok Stockholm. Här kommer att fokuseras på två av dessa områden, som
båda är tämligen typiska för detta slag av organisation. Exempel ges inte här, utan tas
istället upp i nästa avsnitt.

Kontinuitet
Ett problem som präglar många organisationer som bygger på ideellt engagemang,
och kanske då särskilt ungdomsorganisationer, är bristande kontinuitet. Genom hög
genomströmning av styrelseledamöter och andra aktiva, bristfällig dokumentation av
arbetet och ofullständiga överlämningar – bland annat – försvinner kunskap löpande.
Detta kan leda till att energi läggs på att hantera problem som redan lösts tidigare, att
misstag begås i onödan och sammantaget att verksamheten blir lidande.

Löpande förvaltning
Kontinuitetsproblematiken är kopplad till en av huvudegenskaperna hos en ideellt
driven organisation, nämligen att nyckelpersoner byts ut förhållandevis ofta. En annan
sådan framstående egenskap, att det är svårare att uppnå en regelbundenhet i
verksamheten, leder istället till brister i den löpande förvaltningen. Med det avses
kanske i första hand ekonomirelaterat arbete, men även sådant som korrespondens,
tillgänglighet (i bemärkelsen möjlighet för utomstående att kontakta organisationen) och
allmän medlemsvård.

Distriktsstödets utformning
Just kontinuitet och löpande förvaltning är något som anställd personal i allra högsta
grad kan bidra med i en i övrigt av förtroendevalda driven organisation. Detta är inte
minst uppenbart inom stat och kommun, där tjänstemännen utgör en fantastiskt viktig
del av helheten. I Sverok skulle en distriktsstödsfunktion skött av anställd personal
kunna ägna sig åt att aggregera kunskap som annars skulle riskera att försvinna från år
till år, hjälpa till vid övergången mellan två verksamhetsår och löpande under årets gång
bistå med sådant som kräver ett mått av rutin som kan vara svårt för de förtroendevalda
att etablera. Det går givetvis att tänka sig många olika nivåer av inblandning av
distriktsstödsfunktionen. Om man till exempel funderar kring ekonomihantering så finns
hela spektrumet från att distrikten kan vända sig till förbundet om de har konkreta frågor,
till att förbundet helt tar över distriktens bokföring och fakturering. Här förespråkas i
allmänhet en medelväg, där distriktsstödsfunktionen snarare kompletterar än ersätter,
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men arbetar proaktivt och inte enbart reaktivt. Nedan följer en kort redogörelse för
konkreta uppgifter som funktionen skulle kunna hantera.

Externa kontakter
För många distrikt är kontakten med landstinget för frågor om bidrag en av de absolut
viktigaste, om inte den viktigaste externa kontakten. Samtidigt tenderar
ansökningsdeadlines att ligga i nära anslutning till styrelseskiften. Här finns sålunda
mycket att vinna med en distriktsstödsfunktion, som skulle kunna ta över huvudansvaret
för landstingsbidragsansökningar. En hel del av arbetet torde fortfarande kunna falla på
distrikten att sköta själva, men genom att det yttersta ansvaret för att ansökan blir
fullständig och lämnas in i tid läggs på personal snarare än förtroendevalda så minskar
riskerna dramatiskt att någonting missas.
Även i övrigt när det gäller externa kontakter så kan distriktsstödsfunktionen spela en
viktig roll. De flesta organisationer har, och förväntar sig från andra, en kontinuitet och
framförhållning som det kan vara svårt för en ideellt driven organisation att matcha.
Genom att låta distriktsstödsfunktionen stå för det övergripande kontaktansvaret med
viktigare samarbetspartners kan en högre grad av professionalism i sådana kontakter
uppnås. De flesta konkreta kontakter ska fortfarande skötas av distriktens
förtroendevalda, men funktionen kan fungera som överbryggare av gapet mellan två
generationer förtroendevalda.

Medlemsvård
Sverok har inga större problem att motivera föreningar att förbli medlemmar – det
kostar trots allt ingenting, utan tvärtom får föreningarna bidrag. Problem som ändå finns
är dels att förmå föreningar att förbli aktiva, och dels att få föreningarna och deras
medlemmar att engagera sig i organisationen Sverok. Också att göra föreningarna
medvetna om vad förbundet och distrikten kan bistå dem med, mer än rena monetära
bidrag, kan vara svårt. Att komma tillrätta med dessa problem är en fråga om
medlemsvård – direkt och meningsfull kontakt och kommunikation med
medlemsföreningarna.
En distriktsstödsfunktion skulle kunna utgöra stommen i ett strukturerat
medlemsvårdssystem. Ofta dyker bra idéer inom detta område upp ute i organisationen.
Funktionen skulle kunna samla in dessa, strukturera dem och erbjuda dem åt distrikten
att använda. Funktionen skulle också kunna arbeta fram och följa upp rutiner för
föreningskontakt och liknande. Grovt sett handlar det om att, genom att tillhandahålla ett
ramverk, möjliggöra för distrikten att ägna sig åt verksamhet som annars skulle vara
alltför svårgreppbar.

Kontaktförmedling
En nackdel med Sveroks natur av renodlad paraplyorganisation är att det inte är
möjligt att ”gå med i Sverok”. Organisationen – och hobbyn – förlorar antagligen en del
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personer som annars skulle ha blivit aktiva genom att vägarna in är något oklara. En
distriktsstödsfunktion skulle kunna bidra till att avhjälpa detta problem genom att utgöra
en första kontaktyta för den som vill bli medlem, för att sedan förmedla kontakt vidare
antingen till rätt distrikt eller, ännu hellre, direkt till en lämplig förening. En del av detta
arbete måste rimligtvis skötas av distriktens förtroendevalda, men att kunna erbjuda en
tydlig kontaktväg skulle vara mycket värt.

Ekonomihantering
Om det är något som är ett absolut, orubbligt måste för distrikten, så är det att sköta
ekonomin och den ekonomiska redovisningen. Det är också något som är lättare att
göra ju mer rutin man får in i arbetet. Just därför kan det ställa till problem i en ideellt
driven organisation, då sådan rutin kan vara svår att arbeta upp, både på grund av
kontinuitetsproblem och på grund av bristande regelbundenhet i arbetet. Här finns alltså
stor potential för distriktsstödsfunktionen.
Det går att tänka sig att all eller stora delar av distriktens ekonomihantering
centraliseras till förbundet. Det är dock sannolikt inte att rekommendera, av ett flertal
skäl. Vad distriktsstödsfunktionen dock i allra högsta grad kan bidra med är utveckling
av förbundsgemensamma ekonomiska rutiner samt utbildning och fortbildning av
distriktsstyrelser och specifikt -kassörer i dessa. Även löpande kontakt med distrikten för
uppföljning av deras ekonomiarbete, och punktinsatser där sådana behövs, skulle kunna
vara mycket värt.

Funktionens lokalisering
Utöver frågan om distriktsfunktionens innehåll så måste frågan om var den ska
lokaliseras besvaras. Det mest uppenbara alternativet är givetvis förbundskansliet i
Linköping. Det är dock också möjligt att tänka sig dels ett rotationssystem, där tjänsten
flyttar runt mellan distrikten med ett visst intervall, och dels en fast lokalisering någon
annanstans.
Ett rotationssystem, om än spännande, måste dock antagligen avfärdas, då man vid
en flytt av tjänsten antingen måste flytta också dess innehavare eller nyanställa. Det
senare är inte önskvärt, då det skulle motverka flera av funktionens tänkta fördelar, och
att hitta någon som är beredd att flytta runt i landet i den nödvändiga utsträckningen är
antagligen inte möjligt.
När det gäller fast placering någon annanstans än i Linköping så är Stockholm det
mest uppenbara alternativet, av givna skäl. Dock ligger Linköping ändå så pass nära
Stockholm att de eventuella fördelarna med en placering i huvudstaden helt klart skulle
överträffas av nackdelarna med att vara separerad från förbundskansliet. Därför föreslås
att funktionen lokaliseras dit, men att den förses med en generös resebudget i syfte att
möjliggöra ett stort antal besök hos distrikten. Detta måste nämligen ses som en
förutsättning för att kunna upprätthålla den nivå och typ av kontakt med distrikten som är
nödvändig för att fullgöra de aktuella uppgifterna.
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Distriktssekreterare – en utvecklingsmöjlighet
Som har redogjorts för ovan skulle en distriktsstödsfunktion kunna tillföra distrikten och
deras verksamhet ett klart mervärde. För att till fullo ta tillvara de möjligheter som en
sådan funktion kan erbjuda så skulle det dock antagligen krävas mer av distrikten än
vad som ryms inom ramen för rent ideellt engagemang. Nu kan detta låta lite paradoxalt,
då del av syftet med en central distriktsstödsfunktion ju är att distrikten ska slippa ha
egna anställda med allt vad det innebär. Det är dock inte det som förespråkas här, utan
att det där ekonomiska förutsättningar för det finns införs en del- eller heltidsarvoderad
post som distriktssekreterare. En sådan posts uppgifter skulle vara av ett annat slag än
distriktsstödsfunktionens, och snarare handla om att driva, vitalisera och utveckla
kärnverksamheten. Att vidare diskutera denna fråga går utanför ramen för denna
utvärdering, men det konstateras att den innefattar klara möjligheter till framtida
utveckling.

Slutsatser
Denna utrednings slutsats är att en distriktsstödsfunktion hos förbundet skulle utgöra
ett välkommet tillskott i organisationen. Arbetsuppgifterna bör till en början innefatta de
som räknats upp ovan – externa kontakter, medlemsvård, kontaktförmedling och
ekonomihantering – och funktionen bör lokaliseras till förbundskansliet men tjänsten bör
innefatta regelbundna resor till de olika distrikten. Även om det inte är utredningens
uppgift att föreslå förändringar i distriktsorganisationen så bör det ändå avslutningsvis
konstateras att vissa sådana kan krävas för att till fullo kunna realisera
distriktsstödsfunktionens potential.
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Bilaga 3 – Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsåret 2006/2007 sträckte sig från 9 april 2006 till 17 mars 2007. Det
här är verksamhetsberättelsen från det verksamhetsåret.
Det som genomsyrat årets arbete har varit verksamhetsplanen och förbundets
vision, vilken alla kanslibesökare kunnat ta del av på toaletten, samt de
jämlikhets- och miljöpolicies som antogs på föregående årsmöte. Vi har gjort
flera viktiga inköp som kommer att förbättra medlemsstödets omfattning för lång
tid framöver, och vi har dragit igång arbetsgrupper och projekt som vi också
hoppas kommer hålla ett bra tag.
Under året har styrelsen haft 14 styrelsemöten, och vi är glada över att
engagerade medlemmar närvarat på flera av dem. Utöver detta har det hållits
visionsmöte, mängder av arbetsmöten, arbetsnätter och arbetshelger. Vi har
ägnat mycket tid åt att planera, försöka göra bra saker för distriktet och att
bråka med rison. Vi har visat upp oss på mässor och konvent, knytit kontakter
och försökt bli av med pengar ur projektfonden. Vi har till och med tagit oss tid
att spela lite spel!
Förtroendevalda i distriktet 2006/2007
Distriktsstyrelse
Aimée Kreuger, ordförande
John Lundhgren, kassör
Oliver Hedge, ledamot
Nina Högberg, ledamot
Jon Larsson, ledamot
David Rasmusson, ledamot
Texas Sparring, ledamot
Calle Svensson, ledamot
Frida Åhlvik, ledamot
Valberedning
Susanne Vejdemo
Alexander Kjäll
Gabriella Rehbinder
Ideella revisorer
Johan Söderberg
Håkan Andersson, suppleant
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Information och kommunikation
Kommunikation
Internet har använts som en viktig kanal för kommunikation i år. Styrelsen har
varit anträffbar, och kommunicerat med varandra, genom forumet och via epost. Vi har lagt upp sammanfattningar av våra möten på både hemsidan och
forumet, vilket har varit till stor glädje för folk som inte velat vänta på
mötesprotokollen. Det har dessutom haft den fördelen att besluten blivit mer
lättillgängliga än då de ligger i ett mötesprotokoll.
Hemsidan
Till hemsidan har en del nya funktioner tillkommit, bland annat ett formulär för
projektbidragsansökningar. Vi hoppas att detta ska underlätta och snabba upp
processen med bidragsansökningar. Vidare har även ett system för
platsbokning till bussresor lagts upp för att göra anmälningarna smidigare. En
annan funktion är möjligheten att anmäla sig och få nyhetsbrev via e-post.
Nyligen har även projektet med resurswikin startats, vilken är tänkt att kunna bli
en viktig källa för information. Denna hoppas vi ska ta upp allt som
medlemmarna kan tänkas ha användning för, till exempel information om
föreningar, lokaler och resurser.
Distriktstidningen
I verksamhetsplanen för året står det att vi ska etablera en informationskanal
gentemot medlemmarna. Under året har tidningen 08-nytt släpps regelbundet
och enligt planen som fastställdes på föregående årsmöte. Detta innebär 6
ordinarie nummersom gått ut till alla föreningar tillsammans med en av
föreningen vald speltidning, samt ett specialnummer som delades ut på
Stockholms spelkonvent. Tidningarna har innehållit artiklar, reportage och
information om evenemang och annat hobbyrelaterat.
En av prioriteringarna har varit att visa upp föreningarna och deras verksamhet.
Tankarna bakom den prioriteringen har främst varit att öppna upp för kontakt
mellan föreningarna, samt att visa upp exempel som inspiration. En annan
tanke har varit att när man själv eller sin förening är med i tidningen blir man
mer medveten om den, och den kommer då allt mer att fylla sitt syfte.
Föregående årsmöte avsätta pengar till att arvodera skribenter, någonting som
har genomförts på basis av artiklarnas svårighetsgrad, tidsåtgång samt tid kvar
till deadline. Publiceringen av 08-nytt på internet har tyvärr gått långsamt, men
alla nummer har slutligen funnits tillgängliga. Inför sista numret införde vi
dessutom möjligheten att kostnadsfritt prenumerera på tidningen även i
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pappersform.
Informationsmaterial
Utöver distriktstidningen har vi tagit fram två informationsskrifter. Det ena var
specialnumret av 08-nytt, vilket användes på Stockholms Spelkonvent för att
informera om distriktet. Den andra var en mer renodlad informationsskriftom
distriktet som vi tog fram till Spelfest. Den är ett komplement till foldern Spela
Spel, och går även att lägga in som bilaga i framtida specialnummer.
Vi har under året utökat kansliets förråd av informations- och reklammaterial, för
att ha tillgång till de resurser vi anser krävs för att kunna medverka på till
exempel mässor.
Bokningssystem
Vi har tagit in förslag på bokningssystem, för att kunna hantera bokningar av
distriktets resurser på ett smidigt sätt. Ett sådant system finns ännu inte i bruk,
men tillräckliga förberedelser har gjorts för att den tillträdande styrelsen ska
kunna börja använda det inom kort.

Förvaltning
Sverok Stockholms Kansli
Det här verksamhetsåret har det tack vare kansligruppen och engagerade
medlemar arbetats mycket med kansliet. För att öka funktionaliteten har det
skett en hel del uppdateringar, inte bara i form av den nya tryckmaskinen utan
även genom nya möbler, en utökad datorpark och bättre köksutrustning.
En viktig punkt har varit att utöka användningen av kansliet och därigenom
krävdes det en del åtgärder. Kansligruppen genomförde en storstädning av så
omfattande mått att frånvaron av smutslager borde märkbart ha ökat kansliets
area. Arkivet har varit omfattande med mycket obsolet material, men är något
mer lättviktigt efter att styrelsen genomförde en omfattande rensning. Det
behövs fortfarande ett lättförståeligt och enhetligt arkiveringssystem. Kansliets
interiör har setts över och kompletterats med nya möbler, och det har rensats
bort en stor mängd skräp.
Vi har nyligen öppnat upp styrelserummet för allmänt bruk. Det stora hindret var
hur bokföringen skulle skyddas, vilket vi till slut löste genom att lägga den på en
flyttbar hårddisk istället för på styrelsedatorn. Vi har även köpt in låsbara
förvaringsskåp och ett brandskåp, vilka används till att förvara bokföring,
material för styrelsens pågående projekt och arbete samt saker av större värde
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som t.ex. projektor. För att kunna säkerställa bokföringen så har styrelsen köpt
en ny styrelsedator med en uttagbar hårddisk där allt liknande material kommer
att sparas och sedan läggas in i brandskåpet när den inte används.
Prylar
Styrelsen har under året gjort vissa större investeringar:
En tryckmaskin
En projektor
Ännu en switch
Flera nya datorer
En maskin för att producera knappar, “buttar”
En distriktsmobil
De flesta inköpen är avsedda att kunna nyttjas av både distriktet och distriktets
föreningar. Utöver detta har vi köpt in en del programvara till datorerna, till
exempel ett talsyntesprogram och Adobe Creative Suite.

Medlemsstöd
Aktivitetsfonden
Under året så har vi gett aktivitetsstödsbidrag till ett antal projekt och
evenemang. Vi har sett stor potential i de inkomna ansökningarna, och har inte
avslagit något projekt utan istället arbetat med projektplanerna tillsammans med
de sökande i de fall då det behövts. Detta har lett till att vi i mycket större
utsträckning än tidigare har ställt krav på föreningarna som varit relaterade till
andra saker än genomförbarhet och redovisning av arrangemangen. Två ofta
förekommande krav från oss har varit att föreningar som söker bidrag från oss
ska försöka göra sig sedda i lokala medier, samt att de ska sprida riktad reklam
till andra målgrupper än de som är representativa inom Sverok.
Det första kravet har fått utdelning i form av ett antal artiklar som beskrivit
arrangemangen. Vi har upplevt att det funnits en större tröskel för det andra
kravet, och har ännu inte sett några konkreta resultat av det.
Fanan
Under året höll distriktsaktiva ett uppskattat projekt för att få en sverokfana till
kansliets kohiss. En tävling hölls och flera förslag lämnades in. För att utse en
vinnare som skulle presenteras för styrelsen hölls en vernissage, och ett förslag
valdes ut och lades fram för styrelsen. Tyvärr uppfyllde förslaget inte
premisserna för projektet, och avslogs. Dels var det tveksamt om den grafiska
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profilen hade följts, dels var bokstäverna för små för att uppfylla tanken om att
marknadsföra Sverok mot tvärbaneåkarna.
Kurser
Förutom bidragsstöd så har vi ordnat sångkurser och föreläsningar på kansliet.
Föreläsningarna har med varierande framgång hållits i samband med distriktets
onsdagmiddag. Intresset var, för ett nytt projekt, gott. Eftersom föreläsningen
ställdes in och ändrades utan information tröt deltagarna. I samband med
Riksförbundet för Unga Musikanter har vi även haft möjlighet att erbjuda kurser i
grundläggande föreningskunskap inom olika områden, men bland de 08nyttläsare som tog del av information var intresset obefintligt.
Innan årsmötet hölls en motionsstuga där medlemmar kunde få hjälp med att
utforma motioner och lämna input till verksamhetsplanen. Motionsstugan
lockade dock inga deltagare, troligen på grund av kort varsel, och resulterade
därför inte i några motioner.
Bussresor
Vi har arrangerat bussresor till Sydcon och LinCon. I båda fallen var det
problem och mycket arbete med att hantera anmälningarna, vilket ledde till
möjligheten att anmäla sig online som beskrivs under rubriken “hemsidan”.
Sydcon-resan blev problematisk eftersom uthyraren inte informerat om att den
hyrda minibussen krävde skötsel som inte kan anses vara standard. Detta
medförde dels stora extrautgifter för oss, dels meddelade uthyraren att de
kommer kräva oss på reparationskostnaderna. Vår bedömning av situationen är
att vi inte avser betala reparationskostnaderna, samt att vi vill ha ersättning för
delar av extrautgifterna. Det är enligt den linjen vi har jobbat, men situationen är
långt ifrån löst.
Vi har utöver detta delat ut två resebidrag. Ett till Susanne Vejdemo för att
arrangera en resa till Kastaria, och ett till Anna Westerling för att kunna göra
samma sak för Knutpunktsdeltagarna. Vi ser detta som ett smidigt sätt att
kunna bidra utan att styrelsen behöver hantera det praktiska kring bussresan.
Onsdagsmiddagar
Under året det varje vecka varit öppet på kansliet, de så kallade
onsdagsmiddagarna, dit medlemmar har kunnat komma för att träffa andra
distriktare. Det har varit en viktigt samlingspunkt för många som redan är aktiva
och ett bra ställe att hänvisa nya medlemmar och andra nyfikna till. Dessutom
är det väldigt smidigt att ha en fast tid då föreningar kan dyka upp och få hjälp
med till exempel användande av tryckverkstaden.
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Tryckmaskin
Enligt beslut från årsmötet köptes en ny tryckmaskin, “rison”, in. Den har varit
en stor och viktig del av det stöd som distriktet erbjuder, och har lockat flera nya
föreningar till kansliet. Vi har uppmuntrat användande av den, och för
självkostnadspris hållit den tillgängligför andra ideella organisationer.
Kanslianställd
Frågan om en kanslianställd har åter tagits upp men styrelsen har beslutat att
tills vidare är det för stort ansvar rent praktiskt med arbetsgivaransvaret för
styrelsen att ta. Frågan är dock fortfarande aktuell och kan behöva utredas mer.

Arbetsgrupper
Distriktets arbetsgrupper
Distriktets arbetsgrupper har åstadkommit mycket i år. Särskilt nämnvärd är
kansligruppen (Kansliansvarig: Linda Arvedal) som sett till att kansliet har varit
en trevlig miljö att vistas i; bland annat genom att ansvara för inköp av nya
möbler, struktur och städning. Gruppens aktivitet och prestationsförmåga har
höjts till en mycket beundransvärd nivå under den senare halvan av året. Vår
datorgrupp har haft ansvaret för att hålla igång datorerna på kansliet och de har
till stor del även fått agera datorsupport. De har dessutom tagit fram en plan för
hur datorlösningen på kansliet ska se ut i framtiden; för att genomföra denna
återstår dock en del arbete och några inköp.
Utöver dessa fasta arbetsgrupper har det funnits ett aktivt nätverk runt styrelsen
som hjälpt till att driva olika projekt i distriktets regi. Det är tack vare dessa vi till
exempel kunnat hålla igång onsdagsmiddagarna och funnits representerade på
konvent och mässor. Styrelsen har på olika sätt försökt visa sin tacksamhet
över detta, och trots ett antal mer eller mindre undvikbara konflikter mellan
styrelsen och de aktiva så tycker vi att kontakten har varit god.
Förbundets arbetsgrupper
Vi har under året samarbetat och hållit kontakt med flera av förbundets
arbetsgrupper, såsom Rättvisearbetsgruppen, Hemsidesgruppen och
Profilgruppen. Flera av styrelsemedlemmarna har även varit aktiva inom andra
av förbundets grupper, främst Internationella arbetsgruppen och Dreamhackgruppen. Ordförande Aimée Kreuger har varit delaktig i det ordförandenätverk
som bildats mellan de olika Sverokdistrikten, och större delen av styrelsen har
åkt på en eller flera av de utbildningshelger som anordnats av förbundet.
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Utreda förbundets distriktskanslist
Styrelsen har på uppdrag av årsmötet under året utrett behovet av och
möjligheterna med någon form av distriktsstödsfunktion hos förbundet, i form av
en kanslist med ansvar för att stödja distrikten på olika sätt. Slutsatsen var att
en sådan funktion skulle utgöra ett välkommet tillskott i organisationen.
Utredningen har tillsänts förbundet och årsmötet.

Rättvisa och tillgänglighet
Jämlikhetspolicy
På föregående årsmöte antog distriktet en jämlikhetspolicy. Styrelsen har haft
denna i åtanke vid beslutsfattande, i synnerhet i samband med
projektbidragsansökningar. En viktig del av distriktets jämlikhetspolicy var dock
handlingsplanen vid trakasserier; och vi kan gladeligen meddela att några
sådana inte kommit till styrelsens kännedom.
Förbundets rättvisegrupp arbetar med att ta fram en övergripande rättvisepolicy,
och vi anser att man bör avvakta med att implementera något på föreningsnivå
tills vi vet hur förbundet kommer arbeta med sin.
Minoritetsgrupper inom Sverok
Vi har haft diskussioner där vi pratat om hur vi ska kunna engagera fler tjejer i
vissa delar av hobbyn; detta har bland annat resulterat i ett projekt vars syfte är
att låta medlemmar prova på figurspel, som är en hobbygren med ganska höga
trösklar. Vi har också arbetat för att nå ut till de mångkulturella förorter där
föreningsliv inte har samma förankring som på de flesta andra håll i distriktet,
vilket bland annat resulterat i kravet på riktad marknadsföring till
projektbidragstagarna. Tillsammans med projektledarna Linda och Anneli har vi
dragit igång Operation Spårvägslajv. Detta är ett samarbete med
Rättvisearbetsgruppen och Tensta Parklek, och målet är att skapa ett enkelt
och nybörjarvänligt lajv som kan sättas upp för barn och ungdomar.
Funktionshinder
Representanter från distriktet var på en konferens anordnad av Landstinget, där
tillgänglighet för personer med funktionshinder diskuterades. Representanterna
tyckte tyvärr inte att konferensen kunde tillföra någonting nytt till distriktets
jämlikhetsarbete.
Ett projekt vi arbetat med är en fond för funktionshindrade. Syftet är i första
hand att samla in information om vilka problem som finns, då detta är någonting
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vi har väldigt dålig kunskap om. Tanken är att projektet ska löpa på ett år, och
att informationen sen ska sammanställas och utvärderas. När projektet är
avslutat kommer vi ha ökad kunskap om vilka insatser som behöver göras för
att utjämna skillnaderna i tillgänglighet för spelare. Framåt årets slut bjöd vi
även in de andra Sverok-distrikten till fonden samt förbundet till fonden, samt
tog med Rättvisegruppen i arbetet.

Miljö
Miljöpolicyn i föreningarna
I syfte att stimulera miljöarbetet i föreningarna utlystes en tävling där de skulle
beskriva hur miljöarbetet såg ut i just deras organisation. Inga bidrag inkom,
vilket leder till att vi kommer undersöka hur många som egentligen läser 08-nytt.
Miljöpolicyn i distriktet
På kansliet har miljöpolicyn utövats i allt större utsträckning. Glödlampor har
bytts ut mot energilampor och sopsorteringen fortgår med största hjälp av
kansligruppen. På onsdagsmiddagarna köps mat som är miljövänlig i den
utsträckningen det är möjligt.
Styrelsen har försökt att i största möjliga mån minimera onödiga utskrifter. Det
har lagts upp ett formulär för projektbidragansökan på nätet, ett för bussresor
samt att vi vill ha in möteshandlingar i digital form. Det pågår en diskussion om
hur vi ska kunna digitalisera ännu mer information, blanketter och mallar för att
på bästa sätt följa miljöpolicyn och dessutom underlätta hanteringen.
Styrelsen har valt miljövänliga alternativ eller samåkning när det har funnits
behov av resor till och från konvent, konferanser och slag.

Konvent/mässor
Stockholms Spelkonvet
Stockholms Spelkonvent har arrangerats i år igen. Vi var där och tryckte
knappar, informerade om Sverok och höll i en tävling. Distriktet fyllde 15 år i år,
vilket vi firade med att dela ut bullar och frukt. Kontakten med konventet var
mycket god, och vi fick en väldigt synlig plats för vårat informationsbord. Efter
konventet kommenterade en ur huvudarrangörsgruppen att “om man inte vet att
Sverok var här, då var man inte på konventet”, vilket vi håller med om.
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Science Fiction-mässan
I samarbete med föreningen Dragon’s Lair och förbundsstyrelsen var vi med
och introducerade något nytt på SciFi-mässan i Stockholm i november. För
första gången fanns möjligheten för besökare att när de spenderat sina sista
pengar på plastiga ljussvärd och signerade bilder av Picard sätta sig ner och
spela spel som föreningen tagit med sig. Det var mycket uppskattat och
potentialen för att på kommande mässor arrangera större spelevenemang bör
ses som mycket god.
Spelfest
Både Stockholms Spelkonvent och SciFi-mässan är arrangemang som främst
vänder sig till de som redan är intresserade av spelhobbyn. Vi hade även
möjlighet att vara närvarande på ett arrangemang som riktade sig mot en
bredare allmänhet än de två tidigare; datorspelsmässan Spelfest som
arrangerades på Street. Då de allra flesta på sin höjd hade en väldigt diffus bild
av vad Sverok är informerade vi till största del om det mest grundläggande,
samt delade ut en enorm mängd informationsmaterial.

Externa kontakter
Landstinget
Kontakten med Stockholms läns landsting har under året varit god. Runt
årsskiftet inkom ett extra bidrag då landstinget fått överskott i budgeten. Vi har
kommunicerat med vår landstingskontakt främst beträffande fonden för
funktionshinder, och har fått positiv respons på det.
Sjukhus och bibliotek
Diskussioner har under hösten förts med Cancerfonden och Huddinge Sjukhus
om att arrangera spelträffar som riktar sig till i första hand barn och ungdomar
som på grund av sjukdom inte kan ta del av andra aktiviteter. I dagsläget
saknas det dock personer som kan leda de här aktiviteterna, varför planerna att
göra något för närvarande ligger på is.
Efter framgångarna med spelaktiviteter på Punkt Medis, som startades 2005 av
Dragon’s Lair föreningen med stöd från Catahya, har det funnits långtgående
planer på att få fler bibliotek att inkludera spel i sin verksamhet. Det skulle i
första hand handla om att de har spel för utlåning, eller upplåter sina lokaler för
aktiviteter som arrangeras av föreningar inom distriktet. Unionen har genomfört
en sådan aktivitet på Kista bibliotek, i samband med att de köpte in spel.
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Gemensamt för sjukhusprojektet och biblioteksprojektet är att det krävs
humanresurser från Sverok för att de ska kunna genomföras. Svårigheten att nå
ut till medlemmar och rekrytera frivilliga till aktiviteterna har varit det största
hindret, och arbetet med att hitta åtgärder mot det har prioriterats.
Studiefrämjandet
Vi har samarbetat med förbundet i deras projekt att genomföra en
informationskonferens om Sverok för studiefrämjandet. Konferensen skulle
genomföras under hösten men sköts upp, och verkar sedan dess ha lagts på is.
Musikkursen som hölls under hösten hölls i samarbete med Studiefrämjandet,
som tillhandahöll kursledaren.
Tensta Parklek
Operation Spårvägslajv genomförs i samarbete med bland annat Tensta
parklek. Mer om detta nämndes under rubriken “Rättvisa och tillgänglighet”.

Beviljade projektbidrag 2006
Rogue Trader Open - 3000 kr
Catahyas lajvtetrisplan - 7000 kr
TuLajvs lajvby - 30 000 kr
Unionens nybörjarlajv - 15 000 kr
Proxxis Guild Wars konton - 600 kr
Dragon's Lairs möbler - 15 000 kr
The Wizard - 1200 kr + 6350 kr
Stockholms Spelkonvent - 25 000 kr
Dragon's Lair på Sci-Fi-mässan - 13047,50 kr
Projekt Religionsboost - 5000 kr
Ringbärarnas Nyårsturnering DBA - 5000 kr
En stilla middag med familjen - 30 000 kr
Rogue Trader Open 40K - 3000 kr
Ärade församling - 11500 kr
Whispers from the Past - 10 000

SVEROK
STOCKHOLM
Bolidenvägen 16 B
121 63 Johanneshov

stockholm@sverok.se
http://sthlm.sverok.se

Org nr: 802017-0919
Pg: 48 93 64-0

Tel: 08-653 43 21

Sverok Stockholm
Stockholm 2008-01-11

Protokoll från styrelsemöte 13, 2007-02-25

Sida 22(36)

Bilaga 4 – Resultat- och balansräkning
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Bilaga 5 – Revisionsberättelse

Revisionsberättelse 2006
Jag har på årsmötets uppdrag företagit verksamhetsrevision av
distriktsstyrelsens arbete under verksamhetsåret 2006. I arbetet har jag
granskat styrelsens protokoll och liggande verksamhetsberättelse.
Jag anser inte att distriktets dokumentation under verksamhetsårets tre första
kvartal har hållt en sådan standard som förväntas av en organisation med över
en million i omsättning. Framförallt har inte protokoll justerats inom rimlig tid och
kallelser har inte alltid nått sina mottagare. Min bedömning är dock att vare sig
distriktets verksamhet eller revisionen blivit lidande av detta, i det senare fallet
endast tack vare styrelsens arbete under de sista två veckorna. Avgående
styrelse är medvetna om problemet och hoppas att årmötet ger tillträdande
styrelse mandat att se till att liknande kan förhindras i framtiden.
Under året har en stor del av aktivitetsfonden gått till lajv, detta står inte i
proportion till andelen lajvare i distriktet och utgör en snedfördelning av de
medel som står spelhobbyn till buds. Detta är en medfödd brist i
aktivitetsfonden som den ser ut idag och styrelsen bör även under nästa år
arbeta för att göra dessa medel tillgängliga för folk inom alla
verksamhetsgrenar. Jag vill även uppmana er alla att komma med förslag till
den nya styrelsen på hur stödet skulle kunna bli mer inriktat mot andra typer av
verksamhet.
I skrivandets ligger räkenskaperna hos den godkända revisorn och det är
oklart hurvida de kommer vara klara i tid till årsmötet. Därför är min
rekommendation till årsmötet:
ATT Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006 givet att den
ekonomiska redovisningen är klar och utan anmärkningar senast till årsmötet.
alternativt
ATT Årsmötet ger tillträdande revisor mandat att bevilja ansvarsfrihet då den
ekonomiska redovisningen är klar och utan anmärkningar.
Enligt uppdrag
Johan Söderberg
Verksamhetsrevisor, Sverok Stockholm
1:a mars, 2007
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Bilaga 6A – Motion: Distriktshelg

Distriktshelg/föreningskonvent -07!
Av: Susanne Vejdemo, föreningen ADMA

Flumtext:
En fredagskväll i september anländer 40 glada sverokare till en mysig
kursgård utanför Stockholm. Efter en matbit ute vid sjökanten lär vi känna
varandra – vissa känner varandra sen tidigare men det finns ju alltid personerna
från de alldeles nybildade föreningarna att lära sig namn och favoritspel på! Vi
får höra lite om varandras föreningar, och om hur läget (antalet föreningar,
antalet hobbygrenar, var föreningar finns och så) ser ut i distriktet. Största delen
av kvällen går åt till antingen brädspel och/eller bastu innan vi slutligen stupar i
säng.
Efter frukosten som morgonpigga funk (jo, de finns på riktigt!) ställt fram ägnas
dagen åt utbildningar, diskussioner och workshops. En handlar kanske om hur
få tag på ekonomiska resurser? och talar om landstingets kulturfond,
kommunbidrag, 10-i-topplista på sverokvänliga privatfonder och hur man skriver
ansökningar samt hur distriktets projektfond ser ut och funkar. Andra pratar om
hur få tag på lokaler och prylar? Med underavdelningar som ”hur du tämjer
studiefrämjandet i tre enkla steg” och info om vilka spellokaler och utrustning till
allt från airsoft till lajv och LAN som finns i distriktet. Vi kanske också pratar om
hur utveckla föreningen? Med undertitlar som ”styrelseroller – fact or fiction” och
” tips för att rekrytera fler medlemmar”. Andra bra teman kan vara att driva ett
projekt från start till mål. Lunch och middag lagas av funk under dagen.
På lördagskvällen hittar vi på nåt kul verksamhetsrelaterat – ett
entimmarslajvscenario i källaren, åker in till stan och spelar lasergame eller så –
och förstås mer spelspelspel.
Söndagen avslutas med några diskussion – kanske om var de närvarande
föreningarna (och distriktet i stort) kommer att vara om två år – och under
eftermiddagen åker vi hem.
Nån vecka efteråt dyker suddiga bilder på skrattande människor och
dokumentation om vad som har sagts upp på distriktshemsidan.

Konkret text:
Jag tycker att distriktet under 2007 ska anordna en distriktshelg
(föreningskonventet -07 eller annat snofsigt namn!) dit alla föreningar ska kunna
skicka deltagare – målet är att bygga broar mellan föreningar, utbilda och dela
med sig erfarenheter om hur projekt och föreningar kan utvecklas och skapa en
starkare samhörighet i distriktet. Genom att förutom den generella inbjudan
särskilt rikta sig till nya föreningar med reklam (telefonsamtal etc.) kan man få in
dem i distriktsarbetet från början.
Detaljerna (tid, ämnen, funkanskaffning, reklam etc.) lämnas upp till den
planeringsgrupp som tillsätts av styrelsen och som alla intresserade får komma
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till. Planeringsgruppens möten utlyses på forumet i god tid och gruppen håller
också sina diskussioner där.

Yrkande:
Jag yrkar att
Distriktet under det kommande verksamhetsåret ska genomföra en helgträff
för alla intresserade Stockholmsföreningar
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Bilaga 6B – Motion: Lokalbidrag

Motion angående Lokalbidrag
Av: Styrelsen
Ett av problemen i förbundet är öppenheten, eller bristen därpå. Det senaste
året har det pratats en del om trösklar. Vilka vi sätter upp, vilka vi inte är
medvetna om, hur vi kan minska dem o.s.v.
En stor grupp som har trösklar mellan sig och sitt spelande är alla de som vill
börja spela, men som ännu inte känner någon att spela med. Om våra
föreningar var fotbollsklubbar eller scoutkårer skulle de lätt kunna dyka upp på
en träning eller i scoutstugan, men nu är det inte lika lätt. Mycket verksamhet
sker hemma hos folk, och steget är stort att bjuda hem respektive låta sig
bjudas hem då man är främlingar för varandra. Vilket gör att vi står inför en stor
tröskel.
Det är viktigt att vi gör spelandet mer tillgängligt för dem som saknar
personliga kontakter med spelare. Inte i första hand för att få fler medlemmar,
utan för att underlätta för dem som vill dela vår hobby med oss.
Ett stort steg mot att överbygga trösklarna är att se till att det finns lokaler
tillgängliga. För att dessa ska fylla sitt syfte är det viktigt att de är öppna och
tillgängliga. Det sätt som bäst uppfyller det kravet är öppettider.

Vi yrkar därför
att: Anta styrdokumentet för lokalbidrag som underlag för styrelsens beslut om
lokalbidrag.

Styrdokument för lokalbidrag
Medlemsföreningarna i distriktet har möjlighet att söka bidrag för hållandet av
lokal. Syftet med lokalbidraget är att underlätta spelandet, främst med hänsyn
till nya spelare som behöver en fast punkt för sina första kontakter med hobbyn.
För att lokalbidragen ska uppfylla det här syftet har vissa kriterier ställts upp.
Grundkrav:
• Lokalbidraget ska gå till omkostnader för att hålla lokal, i första hand
hyran.
• Lokalen ska vara passande för en eller flera av distriktets hobbygrenar.
• Lokalen ska regelbundet ha öppettider, då intresserade kan besöka
lokalen och prova på verksamheten.
• Det ska inte krävas någon föranmälan för att besöka lokalen under
öppettiderna.
• I första hand ska kommunbidrag sökas.
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Skulle flera lokaler uppfylla grundkraven finns ytterligare punkter som
styrelsen kan se till för att välja mellan vilka som ska få bidrag:
Premiera lokaler som fler än en förening har tillgång till
Premiera lokaler som marknadsför sig
Premiera nya lokaler
Premiera äldre lokaler som kan visa på omfattande aktivitet
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Bilaga 6C – Motion: Organisationsutveckling

Organisationsutveckling
Av: Styrelsen
Under de senaste åren har Sverok Stockholm växt något oerhört både till
antalet medlemmar, antalet föreningar och den ekonomi som organisationen
har att röra sig med. Föreningstyperna har också förändrats - de klassiska små
föreningarna med fem till tio medlemmar samsas nu med tusenhövdade
föreningar vars främsta umgängesforum är via Internet. Samarbetet mellan
olika regioner har ökat och det är inte ovanligt att föreningar har många
medlemmar som inte är skrivna i samma kommun - ibland inte ens skrivna i
Stockholms län.
Det har varit en spännande och ibland lite svindlande resa - att plötsligt gå
från 5.000 medlemmar till över 10.000! Distriktet har behållit ungefär samma
organisationsform under hela vägen och förbluffat både landstinget och andra
organisationer med att man kan organisera så stora medlemsantal med så små
styrelser och inga anställda. Men under många år så har arbetsbördan på de
ideella ökat. Samtidigt som man sett hur folk har växt under ansvaret och klarat
av stora utmaningar har också myntets andra sida blivit allt tydligare överbelastade eldsjälar som tappar entusiasmen och bränner ut sig. Situationen
är inte ohållbar, men vill vi röra oss framåt från där vi är idag måste något
ändras.
Är styrelsens storlek optimal? Bör och kan arbetsgrupper få mandat direkt från
årsmötet? Vad händer med det ideella arbetet om distriktet skulle skaffa en
kanslist? Om man skulle arvodera en funktion i styrelsen - vilken skulle det då
vara? Bör det finnas övre och undre åldersgränser för distriktstyrelsearbete?
Hur kan fler aktiva få större mandat - och bör de få det? Frågorna är många.
Vi måste ta till vara på den otroliga potential som finns i distrikets organisation
och bland dess ideella eldsjälar. Många olika lösningar har diskuterats under
åren, men alltför ofta skymmer mer akuta ärenden horisonten. Det är dags att ta
ett samlat grepp, och ställa de olika lösningarna mot varandra istället för mot
situationen i sig. Frågan förtjänar att utredas grundligt, i ett perspektiv som är
betydligt längre än innevarande verksamhetsår. Med de kraven är det naturligt
att tillsätta en utredningsgrupp, och att den gruppen är skild från styrelsen.
Gruppen skulle ha som uppdrag att utreda för och nackdelar med olika
lösningar samt att presentera de olika förslagen på nästa årsmöte. Arbetet
skulle t.ex. ske genom att interjuva personer med erfarenhet från olika system,
att sträcka ut handen till andra organisationer och plocka russinen ur kakan från
deras arbetssätt, att läsa litteratur på området, att besöka seminarier och hålla
tänkar-möten med mera.
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Vi önskar att gruppens medlemmar får mandat direkt från årsmötet och att
gruppen börjar arbeta omgående och med ett känt antal medlemmar. Vi tror att
det är viktigt att separera gruppens arbete från den sittande styrelsen - att lägga
ytterligare en uppgift på en grupp personer vi redan vet är hårt belastade är
knappast ett bra sätt att börja. För att kunna diskutera distriktet ur ett vidare
perspektiv kan det också vara nyttigt att se till att gruppen inte är alltför
inblandad i den dagliga driften av distriktet. Däremot måste gruppens
medlemmar ha en grundlig insikt i distriktets generella uppbyggnad och historia.
Det är ovanligt att namnge en grupp redan i en motion på årsmötet, men vi har
valt att göra så här. Gruppens medlemmar har alla erfarenhet av att vara
drivande inom ideella organisationer. De har alla ett starkt intresse av
organisationsutveckling och visionering. De kommer under året att aktivt prata
med utomstående personer som sitter på erfarenheter som kan komplettera
deras.

Susanne Vejdemo(sammankallande):
Susanne har suttit som ledamot och ordförande i Sverok Stockholm och drivit
diverse större projekt inom scouterna (SSF), Unga Forskare Stockholm och
Stockholms universitet.

Aimée Kreuger:
Aimée har suttit som ordförande i distriktet under föregående år och är den
som är mest insatt i hur situationen ser ut i nuläget. Aimée har även juridisk
kunskap inom t.ex. arbetsrätt.

Jon Larsson:
Jon har ett år i distriktsstyrelsen bakom sig, men har framför allt stor
erfarenhet av andra ideella föreningar av skiftande slag, både mindre och större
än
Sverok Stockholm.
Han har
också
tidigare
arbetat
med
organisationsutveckling i Tekniska Högskolans Studentkår.

Martin Brodén:
Martin har suttit som ledamot i Sverok Stockholm och har haft ett mångårigt
engagemang i ideella projekt inom hobbyn.
För att ha frihet att anordna workshops och seminarier, köpa in böcker till
distriktet, gå på utbildningar och hålla möten föreslår vi en budget på 7.000kr för
gruppen.
Vi yrkar att
årsmötet tillsätter en arbetsgrupp, bestående av Susanne Vejdemo, Aimée
Kreuger, Jon Larsson samt Martin Brodén, med uppdrag att utreda hur distriktet
kan utvecklas som organisation. Gruppen ska presentera sina slutsatser till
årsmötet 2008
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Motion: Forodrim.
Sverok är en demokratisk organisation. Sveroks stockholmsdistrikt likaså. Detta
är en av de fetaste grundpelarna för hela organisationen. Minst lika viktig, om
inte viktigare än syftesparagraferna om att spela spel. Sedan många år tillbaka
har Sverk Stockholms tryckverkstad använts av en synnerligen odemokratisk
organisation, Forodrim, i syfte att trycka sina medlemsblad. Detta har förvisso
gjorts under täckmanteln av en undergrupp innom Forodrim som formellt sett
har stadgar kompatibla med Sverok.
Att sverok stockholm låter sina egna föreningar trycka ganska fritt är
befrämjande för
verksamheten, men att en främmande organisation, som dessutom är
odemokratisk,
missbrukar distriktets resurser anser jag vara fel. Därför motionerar jag:
att: Sverok Stockholms styrelse tar kontakt med Forodrim och fastställer under
vilka former
Forodrim kan nytja distriktets tryckverkstad
att: Sverok Stockholms styrelse snarast ombeder Forodrim att inte trycka fler
medlemsblad
på distriktets tryckverkstad innan en passande form för detta utarbetats.
Daniel Armyr
Kassör i KAST
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Bilaga 7 – Verksamhetsplan 2007

Verksamhetsplan 2007
Sverok Stockholm kommer under 2007 att lägga mycket fokus på information
och tillgänglighet. Antalet föreningar kommer att öka till följd av detta, och
förhoppningen är att ingen förening ska kunna undgå att känna till vad distriktet
är och vad det kan erbjuda. Distriktet ska dessutom arbeta mot att bli en naturlig
kontakt för utomstående organisationer, till exempel statliga inrättningar,
ungdomsorganisationer och spelrelaterade kommersiella aktörer. Detta ska
uppnås genom upprätthållande och förbättring av de redan etablerade
informationskanalerna, samt genom ett eller flera riktade utskick. Viktigast blir
den fortsatta utgivningen av 08-Nytt, samt en grundlig översyn av distriktets
webbplats.
Medlemsstödet kommer att fortsätta som tidigare i form av sökbart ekonomiskt
stöd för projekt och lokaler, utlåning av materiella tillgångar samt
tillhandahållande av kansli och tryckverkstad. Styrelsen ansvarar för att göra
detta stöd mer lättillgängligt än tidigare, och kommer att arbeta för att fler ska ta
del av det. Distriktet ska också verka för att föreningarna får bättre kunskap om
det stöd de kan få från kommuner med flera. Distriktskansliet ska fortsätta vara
en viktig samlingspunkt, och under året kommer det regelbundet att finnas dropin-tillfällen som är öppna för alla medlemmar. Kansliets ändamålsenlighet ska
ses över och lokalerna ska anpassas för att bättre fylla sitt syfte. Styrelsen ska
under året ta ställning till om det finns ett behov av att byta lokaler, och i så fall
se över möjligheterna till detta.
2006 såg påbörjandet av ett antal långsiktiga projekt, däribland Fonden för
Funktionshindrade, miljötävlingen och samarbeten med en rad externa aktörer,
såsom bibliotek och sjukhus. Under året inleddes också anpassningen av
verksamheten till de på årsmötet antagna policydokumenten om miljö och jämlikhet. Allt detta är verksamhet som kommer att fortsätta under 2007. Även nya
områden ska utforskas, såsom barnlajv och samarbete med ungdomsvården.
Distriktet ska under året ge föreningarna möjlighet att bygga broar och skapa
starkare samhörighet genom utbyte av erfarenhet och idéer. Distriktet ska
erbjuda föreningarna utbildningar och forum för att utvecklas.
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Bilaga 8 – Budget 2007

Budget 2007
Intäkter
Landstingsbidrag

1 200 tkr

Summa intäkter

1 200 tkr

Utgifter
Kansli
Hyra
Flytt
Förvaltning
Tryckverkstad
Riso
Förbrukningsmaterial
Maskinunderhåll
Administration
Styrelsens arbete
Porto
Årsmöte och bokslut
Telefon
Valberedning
Ideell revision
Hemsida
Verksamhet
Aktivitetsfond
Lokalbidrag
Evenemangsresor
08-nytt
Styrelseprojekt
Riktat stöd
Motionsrelaterade nycklar
Distriktskonferens
Organisationsutveckling
Övrigt
Fondering
Övrigt

180 tkr
100 tkr
10 tkr
110 tkr
130 tkr
30 tkr
30 tkr
40 tkr
30 tkr
10 tkr
7 tkr
3 tkr
5 tkr
150 tkr
50 tkr
30 tkr
75 tkr
30 tkr
20 tkr
30 tkr
7 tkr
60 tkr
15 tkr

Summa utgifter

1 152 tkr

Resultat

48 tkr
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