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1. Mötets behörighet 

Mötet öppnades av distriktsordförande Christoffer Andersson. 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 12 röstberättigade ombud. 

3. Val av mötesordförande och 

mötessekreterare 

Christian Andersson valdes till mötesordförande och Rutger Brattström valdes 

till mötessekreterare. 

4. Val av två justerare och tillika rösträknare 

Anna Ivert och Christoffer Nyman valdes till justerare och tillika rösträknare. 

5. Anmälan av övriga frågor 

Inga övriga frågor anmäldes. 

6. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes som stående. 

7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse 

Avgående distriktskassör Viking Säfsten gick igenom verksamhetsberättelsen 

och den ekonomiska berättelsen.  

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016 lades till handlingarna 

Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2016 lades till handlingarna. 
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8. Revisionsberättelse 

Revisor Daniel Kvarnström presenterade revisionsberättelsen och 

rekommenderar årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 lades till handlingarna 

9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående 

distriktsstyrelsen 

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

10. Behandling av motioner 

 Proposition: Ändring av §30 

Distriktsstyrelsen föreslår att 30§ ändras från:  

“Distriktsstyrelsen, som utses av distriktsårsmötet, ska utöver 

distriktsordförande och distriktskassör bestå av 3-7 ledamöter. Samma 

person kan inte ha mer än en av posterna ordförande eller kassör” 

 

Till:  

“Distriktsstyrelsen, som utses av distriktsårsmötet, ska utöver 

distriktsordförande, distriktskassör och distriktssekreterare bestå av 2, 4 

eller 6 ledamöter. Samma person kan inte ha mer än en av posterna 

ordförande, kassör eller sekreterare.” 

 

Årsmötets bifaller propositionen om stadgeändring 

 Proposition: Ändring av §33 

 Distriktsstyrelsen föreslår att 33§ ändras från: 

“Distriktsstyrelsen är beslutsvärdig då samtliga ledamöter är kallade 

samt fler än hälften är närvarande. Kallelse skall vara 

styrelsemedlemmarna tillhanda senast 2 veckor före mötet.” 
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Till: 

“Distriktsstyrelsen är beslutsvärdig då samtliga ledamöter är 

kallade samt fler än hälften är närvarande. Kallelse skall vara 

styrelsemedlemmarna tillhanda senast 2 dagar före mötet.” 

 

Årsmötet bifaller propositionen om stadgeändring 

11. Val av distriktsordförande 

Rutger Brattströms valdes till distriktsordförande för verksamhetsåret 2017 

12. Val av distriktskassör 

Viking Säfsten valdes till distriktskassör för verksamhetsåret 2017 

13. Val av styrelseledamöter 

Årsmötet beslutade att välja en distriktssekreterare för verksamhetsåret 2017 

 

Anna Iver valdes till distriktssekreterare för verksamhetsåret 2017 

 

Årsmötet beslutade att välja 4 ledamöter till distriktsstyrelsen utöver 

distriktssekreteraren. 

 

Christoffer Andersson, Mathilda Sveronius, Anders Bringstål, Ted Jonsson valdes 

till ledamöter i distriktsstyrelsen för verksamhetsåret 2017. 

14. Val av distriktsrevisorer 

Johannes Wretjung Persson och Andrei Radulescu valdes till distriktsrevisorer för 

verksamhetsåret 2017. 

Charles Metzmaa valdes som ersättare. 
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15. Val av distriktsvalberedning 

Johannes Wretjung Persson, Andrei Radulescu och Sanna Vuorenmaa 

valdes till valberedare för verksamhetsåret 2017. Andrei valdes till 

sammankallande valberedare. 

16. Fastställande av verksamhetsplan och 

budget 

Budget och verksamhetsplan fastställdes enligt styrelsens förslag. 

17. Fastställande av preliminär verksamhetsplan 

och budget för nästa år 

Årsmötet ålade styrelsen att ta fram en preliminär budget och verksamhetsplan 

för 2018 senast 30e juni. 

18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

19. Mötet avslutades 
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VERKSAMHETSBÄRETTELSE 
2016

Foto: Anna Gerdèn

MÄLARDALEN



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Under 2016 har Sverok Mälardalen 
fokuserat på att söka nya och 
fördjupa tidigare samarbeten. 
Distriktet har även arbetat med att 
stötta medlemsföreningarna, verkat 
för en öppnare spelhobby samt öka 
synligheten, både internt och externt. 

I februari anställdes en regional 
föreningskonsulent som arbetar både 
med styrelsen och med föreningarna. 
Tjänsten har inneburit en möjlighet för 
distriktet att driva mer långsiktig 
verksamhet.

Arbete med synlighet

Distriktet har under året satsat på 
marknadsföring och synliggörande av 
förbundet. Detta främst genom att 
delta på mässor och andra 
evenemang, men även genom mer 
kontinuerlig närvaro på sociala medier. 

Arbetet med synlighet är ett pågående 
och långsiktigt arbete. Under 2016 har 
detta bland annat skett genom följan-
de verksamhet:

Foto: Malin Huusman



Postcon Foto: Per Larsson

Prolog: Ett lajvkonvent i Västerås som 
hölls den 4-6 mars. Lajv, eller levande 
rollspel, kan liknas vid interaktiv 
improvisationsteater utan publik. 
Prolog är en av de största 
samlingsplatserna för hobbyn i 
Norden. Konventet arrangeras av 
Lajvverket och Lajvverkstan med 
ekonomiskt stöd från bland annat 
Sverok Mälardalen och Landstinget 
Västmanland. Under konventet fanns 
flera av styrelsens medlemmar på 
plats för att representera distriktet. 

Birdie: Ett större LAN som hölls i 
Uppsala 5-8 maj. Arrangerades av 
föreningen Birdie. Sverok Mälardalen 
deltog och berättade om sin 
verksamhet för besökarna. 

Kultunatten i Västerås: Hölls den 17 
september. Distriktet samarbetade 
med Västerås Stadsbibliotek och 
Studiefrämjandet. Vi satte upp en 
laddstation för Pokémon Go spelare i 
parken utanför biblioteket. Där 
informerade vi om verksamheten och 
pratade om spelhobbyn i stort. Under 
kvällen rekryterades en ny 
medlemsförening på plats. 

Orkamässan: Fritidsmässa som hölls 
den 3 oktober i Västerås. Mässan 
arrangeras årligen av Växhuset och 
Västerås stad och är en chans för  alla 
föreningar i Västerås att visa upp sin 
verksamhet. Mässan är obligatorisk 
för alla kommunens gymnasieelever i 
årskurs 1. Under mässan presenterade 
vi spelhobbyn och vår verksamhet 
tillsammans med en av våra lokala 
medlemsföreningar, 
Västerås Äventyrssällskap.

Postcon: Ett konvent med tema 
postapokalyps, hölls i början av juli i 
Forsby Kalkbrott i Sörmland. Konventet 
arrangerades av medlemsföreningen 
Förenade Lajvare. Den regionala 
föreningskonsulenten var där och 
informerade om Sveroks arbete samt 
svarade på frågor från medlemmar.



RoadLAN: Ett LAN och spelmässa som 
arrangerades i ABB arena i Västerås 
den 7-9 oktober. Sverok Mälardalen 
informerade om spelhobbyn och 
verksamheten. Tillsammans med 
Västerås Äventyrssällskap så höll vi 
även i en spelbar dit besökare kunde 
komma och låna sällskapsspel under 
evenemanget.

Spelkonvent i 
Rademachersmedjorna: Hölls den 
3-5 november i Eskilstuna och arrang-
erades av Eskilstuna Stadsmuseum. 
Lokala föreningar fick möjlighet att visa 
upp sin verksamhet för allmänheten. 
Sverok Mälardalen deltog genom att 
berätta om verksamheten samt hålla i 
utlåning av brädspel. 

En öppnare spelhobby

Utöver detta har Sverok Mälardalen besökt ett flertal av medlemsföreningarna 
under året i syfte att stötta föreningarna i sin verksamhet samt knyta närmare 
kontakt. 

Sverok verkar för en öppen spelhobby, 
där alla människor ska känna sig 
välkomna. En av Sverok Mälardalens 
uppgifter är att förankra detta lokalt i 
distriktet. 

Under 2016 har detta främst skett via 
stöd till föreningar som velat arbeta 
med nya målgrupper. Föreningskon-
sulenten har haft samtal med flertalet 
föreningar om hur de kan arbeta för 
att tjejer och icke-binära skall känna sig 
mer välkomna i föreningen. 

Distriktet drev även under senare 
delen av året ett spelprojekt för 
nyanlända i Sörmland. Projektet gick ut 
på att, tillsammans med lokala 
spelföreningar, låta nyanlända få testa 
på brädspel. 

Tanken var att deltagarna skulle kunna 
knyta kontakter med personer ur
föreningslivet i deras närområde. 
Projektet hade totalt ca 55 deltagare, 
var mycket uppskattat och kommer
att få en fortsättning under 2017.



Arbete med samverkan

Distriktet arbetar aktivt med att 
nätverka och fördjupa sina redan 
etablerade kontakter. Under året har vi 
deltagit i dialogträffar med landstinget 
Sörmland och Uppsala, arrangerade av 
Ax (Amatörkulturens samrådsgrupp) 
och IKA (Ideell Kulturallians). Syftet 
med träffarna har varit att knyta 
närmare kontakt mellan landsting och 
civilsamhälle. Dialogträffen i Uppsala 
resulterade i en idé om att starta upp 
ett regionalt IKA i länet, ett arbete som 
inleds under 2017. 

Den regionala föreningskonsulenten 
har, utöver detta, träffat tjänstemän på 
samtliga landsting i distriktet för att 
kunna starta upp en dialog kring 
förutsättningarna för spelkulturen i 
länen.

Sverok är medlemmar i 
studieförbundet Studiefrämjandet. 
Distriktet har länge haft god kontakt 
med de regionala kontoren men under 
året har samarbetet fördjupats 
ytterligare, mycket tack vare den 
regionala föreningskonsulenten som 
möjliggjort en mer kontinuerlig dialog. 
Under året har distriktet även 
samarbetat med flertalet föreningar 
och andra organisationer såsom 
Västerås stadsbibliotek och Eskilstuna 
Stadsmuseum.

Under 2016 deltog styrelsen aktivt i de 
interna distriktsträffar, så kallade slag, 
som anordades av förbundsstyrelsen. 
Styrelsen deltog även på Riksmötet, 
förbundets årliga kongress. 



FöreningsstödEn viktig funktion som distrikten har är 
att stötta medlemsföreningarna på 
olika sätt. Sverok Mälardalen har 
under året betalat ut ekonomiskt stöd 
till flertalet föreningar i form av 
projektbidrag och lokalstöd. 
Lokalstöd kan sökas av föreningar som 
har hyresskostnader för egen 
verksamhetslokal. Förutom rent 
ekonomiska insatser har distriktet, via 
föreningskonsulenten, stöttat 
föreningarna genom att svara på 
frågor och varit behjälplig vid 
organisationsutveckling i föreningarna.
 
De olika stödformer förbundet givit 
har bidragit till att mer aktiviteter för 
ungdomar möjliggjorts, vilket i sin tur 
har bidragit till att skapa meningsfull 
fritid för ett stort antal ungdomar med 
intresse inom spelhobbyn.

I februari anställde riksförbundet en 
regional föreningskonsulent (RFK) för 
Mälardalen. Tjänsten finansieras delvis 
av distriktet och delvis av 
riksförbundet. RFKn har varit ett stöd 
både för föreningarna och för 
styrelsen, samt underlättat dialogen 
mellan förbundet i stort och distriktet. 
Mer tid har kunnat läggas på att stötta 
lokala ideella initiativ och hjälpa 
föreningar med verksamhets-
utveckling. Tjänsten har även medfört 
en större möjlighet att hålla en 
kontinuerlig kontakt med 
samarbetspartners samt möjlighet för 
distriktet att söka projektmedel och 
själva driva egna projekt.

Föreningskonsulent

Föreningsstöd

Foto: Anna Gerdèn

Foto: Anna Gerdèn



Ekonomisk berättelse 2016 

Distriktets ekonomi är fortsatt god. Årets resultat är i enlighet med budgeten 

negativ, det beror på kostnaden för den regionala föreningskonsuleten. RFKn har 

under året jobbat med bidragsansökningar med målet att på sikt bli 

självfinansierande.  Ekonomiskt stöd har beviljats från samtliga landsting inom 

distrikter. Projekt bidrag från Södermanland för ett integrationsprojekt för 

asylsökande har även beviljats. De flesta av budgetposternas utfall har varit lägre 

än budgeterat. Delar av engångskostnaden för marknadsföring har ännu inte 

utförts och skjuts upp till verksamhetsåret 2017. 

Lokalbidrag blev något över budget, detta på grund av ett lokalbidrag som missats 

att betalas ut under verksamhetsåret 2015. Posten styrelsearbete belastas av 

kostnader för medverkan på Slag (konferens för Sverok distrikt) som ej hade 

betalats under verksamhetsåret 2015. 

Integrationsprojektet för asylsökande tillkom efter årsmötet och fanns därmed inte 

med i budgeten. Bidraget som erhölls för detta projekt är bundna till 

integrationsprojekt i Södermanland och det resterande beloppet kommer därför 

föras över till nästa års budget.  



Resultaträkning 2016 

 

Kostnader Budgeterat Utfall 

Årsmöte 5 000 1 250,00 

Styrelsearbete 35 000 15 290,00 

Administration 2 000 1 230,00 

Marknadsföring 25 000 3 396,00 

Revisor 1 000 0 

Valberedning 2 000 0 

Kick-off 5 000 1 033,30 

Projektbidrag 50 000 47 690,002 

Lokalstöd 13 000 15 000,003 

Regional Föreningskonsulent 130 000 130 000,00 

Asylprojekt - 5 183,181 

Summa 268 000 214 165,30 

 

 Budgeterat Utfall 

Summa Intäkter 173 000 188 637 

Summa Utgifter 268 000 214 165,30 

Resultat -95 000 -25 528,3 

 

Balansräkning 

Tillgångar Ingående balans 

2016 

Förändring Utgående balans 

2016 

Plusgiro 274 590 -31 243 243 347 

Summa 274 590 -31 243 243 347 

 

  

Intäkter Budgeterat Utfall 

Landstingsbidrag Södermanland 20 000 35 0001 

Landstingsbidrag Uppsala 97 000 97 387 

Landstingsbidrag Västermanland 56 000 56 250 

Summa 173 000 188 637 



Not 1 

Asylprojekt 

Intäkter Utgifter 

Kategori Kr Kategori Kr 

Landstinget 

Södermanland 

15 000 Spelinköp 3 475,00 

  Fika till träffar 663,18 

Mat till volontärer  535,00 

Resor 510,00 

 

Not 2 

Projektbidrag 

Förening Kr Andel av kostnaden 

(%) 

Lajvverket 20 000 41,9 

SWORD 5 500 11,5 

Förenade lavjare 5 000 10,5 

Västerås Äventyrssällskap 1 500 3,1 

Shadowplayers 8 190 17,2 

Kattcon 7 500 15,7 

 

Not 3 

Lokalbidrag 

Förening Kr Andel av kostnaden 

(%) 

SWORD 7 000* 46,7 

Västerås Äventyrssällskap 4 000 26,7 

Kattcon 4 000 26,7 

* Innefattar lokalbidrag på 3 000 kr som beviljats 2015 men ej betalats ut 

 





VERKSAMHETSPLAN
2017
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Om Sverok Mälardalen

Spelhobbyförbundet Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med 101 000 medlemmar 
i 3600 föreningar. Medlemsföreningarna sysslar med bland annat rollspel, lajv, E-sport, LAN, 
brädspel och östasiatisk populärkultur. Organisationen, och samtliga medlemsföreningar, 
är religiöst och partipolitiskt obundna. Sverok arbetar aktivt för ett mer öppet och jämställt 
klimat inom spelhobbyn, detta syns bland annat genom det nationella projektet 
“Respect All, Compete” som handlar om attityderna mot och inom e-sport.

Sverok är uppdelat i tolv geografiska distrikt, Sverok Mälardalen är ett av dessa och omfattar 
Sörmland, Västmanland och Uppsala län. Distriktets uppgift är att främja spelhobbyn på 
regional nivå genom att stötta medlemsföreningarna och synliggöra verksamheten för 
allmänheten. 

Spelhobbyn i Sverige har under åren vuxit stadigt. Det som började som rena 
ungdomsföreningar omfattar idag både barn, unga och vuxna. Spelhobbyn är viktig för att 
ungdomar ska kunna arrangera egna aktiviteter och ett sätt att få in fler i föreningslivet, 
genom detta stärks också förståelsen för den demokratiska processen. 

Foto: Yousef Lebbad;



Foto: Sam Bäfvenberg;

Sverok Mälardalen vill under året fortsätta 
öka synligheten och förståelsen för 
organisationen och spelhobbyn i stort. 
Distriktet planerar därför att genomföra ett 
flertal aktiviteter och projekt.

Region Uppsalas kulturplan: Under 2017 
kommer Region Uppsala att ta fram en ny 
kulturplan för länet. Sverok Mälardalen skall 
vara en aktiv part i detta arbete, så att 
civilsamhället, ungdomsrörelsen och 
spelhobbyn synliggörs på ett tydligare sätt än 
tidigare.

Pride: Sverok har länge stöttat Pride och 
under våren och sommaren kommer Sverok 
Mälardalen att delta på två lokala 
festivaler, Springpride i Eskilstuna samt Väs-
terås Pride. Vi vill genom vårt deltagande 
visa att distriktet står bakom allas lika värde 
och att vi arbetar för att HBTQ-personer ska 
känna sig välkomna inom spelhobbyn. Under 
parollen “Proud and Nerdy” vill vi samla 
spelnördar i distriktet.

Kulturnätter: Under hösten kommer 
distriktet att delta på Västerås och Uppsalas 
kulturnätter. Dessa  ger goda möjligheter 
att synliggöra spelhobbyn och Sverok i stort, 
vilket vi kommer göra genom att samla 
lokala medlemsföreningar som får visa upp 
sin verksamhet för allmänheten tillsammans 
med oss. Distriktet kommer att bidra med 
administration, planering och praktisk hjälp, 
så att föreningarna enbart behöver tänka på 
hur de bäst visar upp sin verksamhet. 

FamiljeLAN: Under 2017 planerar vi även att 
genomföra ett lite större spelprojekt. 
Tillsammans med Studiefrämjandet Uppsala 
kommer vi att arrangera FamiljeLAN Uppsala. 
Ett familjevänligt LAN vars syfte är att öka 
förståelsen för digitalt spelande samt att 
skapa en mötesplats över generations-
gränserna. LANet kommer att äga rum 
helgen innan höstlovet och kommer ha plats 
för cirka 50 st deltagare. 

Utöver dessa aktiviteter kommer distriktet att 
närvara på flertalet mässor,
föreningsevenemang samt andra externa 
arrangemang.

Spelprojekt för nyanlända: Spelträffarna för 
nyanlända som hölls under 2016 kommer att 
få en fortsättning även under 2017. Minst 2 
spelträffar kommer att hållas under året 
tillsammans med medlemmarna.

Planerad verksamhet 2017



Foto: Anna GerdènBidragsfördelning

En stor del av bidragen Sverok Mälardalen erhåller vidarefördelas av styrelsen till 
medlemsföreningarna i enlighet med våra interna bidragsregler och rekommendationer. 
Detta ekonomiska ökar möjligheten för unga att själva driva verksamhet och projekt utefter 
egna intressen

Det finns i nuläget två bidrag som medlemsföreningarna kan söka från distriktet, 
projektbidrag och lokalstöd. Projektbidraget delas ut till spelarrangemang som ligger utanför 
ordinarie verksamhet eller till projekt som bedöms som gynnsamma för spelhobbyn, 
föreningslivet eller föreningsdemokratin. Lokalstöd kan beviljas till föreningar med egen 
verksamhetslokal för att subventionera hyres- och lokalkostnader. Lokalstödet ökar 
möjligheten för föreningar att ha en egen lokal att driva verksamhet i. Under året kommer 
styrelsen att se över rutinerna och reglerna kring dessa stöd för att förenkla arbetsbördan för 
styrelsen samt tydliggöra reglerna för medlemmarna.



Foto: Anna Gerdèn

FöreningsstödEnligt stadgarna ansvarar styrelsen för 
distriktets centrala verksamhet. 

Styrelsen har under de senaste åren 
genomgått ett generationsskifte. Styrelsens 
arbete kommer därför under året fokusera 
mycket på att hitta en stabilitet och grund för 
att kunna blicka framåt. Vi kommer under 
året påbörja arbetet med att uppdatera och 
förnya befintliga policyer, rutiner och andra 
interna dokument.

Utöver detta kommer styrelsen under året 
fördela ut bidrag, besöka medlemsföreningar 
samt delta på flertalet evenemang. 

Under februari 2016 anställdes en regional 
föreningskonsulent i distriktet. Tjänsten är 
placerad i Västerås, men verkar i alla tre län. 
Föreningskonsulenten fungerar som ett stöd 
för styrelsen och medlemsföreningarna. Hon 
kommer under 2017 att projektleda 
distriktets arrangemang, sköta diverse 
administrativa uppgifter, rekrytera nya 
föreningar samt representera distriktet. 

Föreningskonsulenten arbetar även med att 
skriva landstingsbidragsansökningarna och 
att aktivt söka utökad finansiering för 
distriktet.

Regional föreningskonsulent

Styrelsens arbete
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Eget kapital: 243 000 

Inkomster 

Landstingsbidrag  

Uppsala 97 000 kr 

Västermanland 68 750 kr 

Södermanland 83 800 kr 

Summa 249 550 kr 

  

Kostnader  

Årsmöte 5 000 kr 

Styrelsearbete 35 000 kr 

Marknadsföringsmaterial 10 000 kr  

Administration 2 000 kr 

Revisor 1 000 kr 

Valberedning 2 000 kr 

Projektbidrag  50 000 kr 

Lokalstöd 13 000 kr 

Föreningskonsulent 180 000 kr 

Integrationsprojekt 

Södermanland 

9 816 kr 

Summa 307 816 kr 

 

Resultat: - 58 266 kr 

Kvarstående kapital: 184 734 kr 


