
 
 

  

  Inbjudan till årsmöte!   

  

Hej Anna Liljeblad! 

Du får detta mejl eftersom du är rapporterad som kontaktperson i föreningen Vi 
spelar, som ingår i distriktet Sverok Mälardalen och är en del 
av spelhobbyförbundet Sverok. Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med 
drygt 101 000 medlemmar i 3600 föreningar över hela landet. 

Nu är det dags för distriktets årsmöte, där din förening har chans att påverka vad 

distriktet skall arbeta med under 2017! Ta chansen att påverka förutsättningarna 
för spelhobbyn där du bor! 

Här kommer kortfattad information om allt du behöver veta inför årsmötet: 

 

•  Årsmötet är den 19 mars kl 13:00 

•  Var? Studiefrämjandet i Västerås (Pilgatan 8c) 

•  Sista dagen att skicka in motioner är den 19 februari, vi lottar ut 1 

biobiljett bland alla inskickade förslag! 

•  Glöm inte att anmäla ombud från er förening, vi lottar ut 2 biobiljetter bland 
alla föreningar som närvarar för första gången! Sverok Mälardalen betalar också 

ut reseersättning till alla ombud.  

•  Du kan nominera personer till distriktets styrelse, mejla 
då rutger.brattstrom@gmail.com. 

•  Anmälan av ombud och motioner skickas till info@malardalen.sverok.se 

• Vi bjuder på kaffe/te och mat efter mötet. 

• Det kommer att finnas tillfälle att presentera er förening och evenemang.  

• Efter årsmötet får de som vill spela brädsspel och umgås! 
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Varför åka på 
årsmötet? 
På årsmötet beslutas vad distriktet 
skall göra under året för att främja 
spelhobbyn i Mälardalen. Som 
ombud får du vara med och rösta i 

alla frågor, det är alltså ett sätt att 
kunna påverka förutsättningarna för 
spelhobbyn i Sörmland, 
Västmanland och Uppsala! 

 

  
 

 

  

  

Hur många ombud din förening högst får skicka beror på hur många medlemmar ni har 
rapporterat till Sverok. Detta regleras i distriktets stadgar som du hittar här.  

• 2 ombud för föreningar med upp till 25 medlemmar 

• 3 ombud för 26-50 medlemmar 

• 4 ombud för 51-100 medlemmar 

• 5 ombud för 101 medlemmar eller mer 

För att kunna skicka ombud måste alltså föreningen ha uppdaterat sina uppgifter och 
medlemsregister i eBas. Anmälan av ombud görs 

till: info@malardalen.sverok.se. Distriktet betalar ut reseersättning till alla valda 
ombud. Vi kommer även lotta ut 2 biobiljetter bland de föreningar som deltar för första 
gången! 

I samband med mötet kommer ni att kunna presentera er förening och vad ni gör, efter 
mötet bjuder vi på mat och det kommer finnas möjlighet att spela brädspel och umgås!  

Glöm inte att skicka vidare denna inbjudan till era medlemmar! Det måste inte 
vara någon/några i styrelsen som åker som ombud, utan det kan vara en 
engagerad medlem. 

  

  

 
 

 

  Vad är motioner? 
Motioner är ett förslag som kommer 
från en medlem i distriktet.  

Har du förslag eller tankar på vad du vill 
att distriktet skall göra under året? 
Skicka dessa 

till info@malardalen.sverok.se  senast 
den 19 februari.  

Vi lottar ut en biobiljett bland alla 
inskickade motioner! 

Förslag som kommer in senare räknas 
som övrig fråga.  

 

  

  

 Hur nominerar jag till styrelsen? 
Du kan nominera personer som du tycker skall sitta i distriktsstyrelsen. 
Nomineringar skickar du till Rutger Brattström som sitter i 
valberedningen, rutger.brattstrom@gmail.com.  

 

http://cc.amlp.se/?q=004019730015
mailto:info@malardalen.sverok.se
mailto:info@malardalen.sverok.se
mailto:rutger.brattstrom@gmail.com


Har du en riktigt bra person som kan bidra till att främja spelkulturen i distriktet, eller 

som har mycket idéer, så borde du nominera nu! Det går också bra att själv kandidera 
till att sitta i styrelsen.  

Att sitta i en regional styrelse är lärorikt och det går också att skriva in på sitt CV.  

  

 

  

  

  

Frågor eller funderingar? 
Hör av er till styrelsen på info@malardalen.sverok.se eller till föreningskonsulenten Anna 
på anna.liljeblad@sverok.se.  

Notis: Samtliga foton är från Sveroks riksmöte 2016 och tagna av Anna Gerdén. 
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